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حة عن الكاتب
َل ْم ٌ
يزيد صايغ باحثٌ أول يف مرك ِز مالكوم كري-كارنيغي للرشق األوسط يف بريوت ،حيثُ يُ ْشف عىل برنامج العالقات العسكريّة املدن ّية يف
ال ُدو ِل العرب ّية .ت ُركّز أبحاثه عىل امل ُقارنة بني األدوار السياس ّية واالقتصاديّة لل ُق ّوات امل ُسلّحة العرب ّية وللفاعلني غريِ ال ُحكوم ّيني وكذلك عىل
تمعات وسياسات إعادة اإلعامر ما بعد الحرب والت َح ُّوالت الّتي شهدها القطا ُع األ ْم ِن ُّي خالل االنْ ِت ِ
ِ
قاالت
تأثري الحرب عىل ال ُد َول وامل ُ ْج
املرصي (.»)2019
العسكري
االس ِتبْداد ُمج ّد ًدا .صدر له ُمؤلّف «أولياء الجمهوريّة :ترشيح االقتصاد
ّ
ّ
السياسيّ ِة ال َع َر ِبيّ ِة وظُ ُهور ْ

لخص
ُم ّ
نس َخ ٍة جديد ٍة من َرأْ ْسامليّة الدولةَ .م ْدفوع ًة باالشرتاكيّ ِة العربيّ ِة يف ستّينيات القرن
العسكري يف االقتصاد
أ ّدى التدخّل
ّ
ّ
املرصي إىل ظُهو ِر ْ
ُ
ِ
املايض وسياسة الخ َْصخَصة الّتي أعيدت بَلْ َو َرت ُها يف ال ِت ْس ِعينيات ،سعت الدولة يف عهد الرئيس عبد الفتّاح السييس إىل ُم َوا َء َمة القطا ِع
تسعى إدارتُه إىل االستثامر يف
ّ
الخاص السرتاتيج ّيتها االستثامريّة الرأسامل ّية مع االستمرار يف إعالن االلتزام باقتصاديّات السوق ال ُح ّرة .إ ْذ ْ
العسكري يف خمس ِة
االقتصادي
ويتجل ذلك من خالل توسيع وتحويل النشاط
ّ
الخاصة فقط.
لشوطها
القطاع
ّ
ّ
ّ
ّ
الخاص ،لك ْن ِوفْقًا ُ ُ
ٍ
العقاري وإنشا ُء محاور للصناعة والنقل ،واألنشطة الريْ ِع ّية أو االستخراج ّية امل ُتعلّقة باملوارد الطبيع ّية ،والعالقات
قطاعات هي :التطوي ُر
ُّ
الخاص لل ُمساعدة يف دعم َر ْس َملَ ِة القطاع
الخاص والجهود املبذولة لزيادة كفاءة الدولة املاليّة مع السعي وراء االستثامر
مع القطاع
ّ
ّ
ِ
اإلمساك
حسن كفاءة املاليّة العموميّة ،لك ّنه سيُع ّزز أيضً ا قُدرة الدولة عىل
العا ّم .قد يُولّد هذا النهج نُ ُ ًّوا اقتصاديًّا عىل امل ُستوى العا ّم ويُ ّ
مم كان عليه يف املرحلة االشْ ِ َتاكِ ّية
الخاص ال َي ْو َم ّ
األسواق ال ُح َّرة .يُ َع ّد االستثام ُر يف اقتصاد القطاع
ِ
ّ
أقل ّ
بزمام األ ُمو ِر بدالً من تعزيز سياسة ْ
الّتي م ّيزت ستّينيات القرن املايض.

ُشكْر وتقدير
خاص لروبرت سربينغبورغ ،وإسحاق ديوان ،ونديم حوري ،وامل ُشاركني يف النقاش عىل تعليقاتهم .وحمل النقاش ُع ْنوان
أنا مدي ٌن بشُ كْر ّ
املرصي الرا ِهن يف مسا ٍر قابل للحياة؟» ونَظَّ َمته جامعة باريس للعلوم واآلداب  -قسم العامل العريب ومبادرة اإلصالح
«هل يُع ّد االقتصاد
ّ
العر ّيب يف باريس» ،يف  26شباط/فرباير .2020
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املرصي 1،فإن ُمشاركة ال ُق ّوات امل ُسلّحة املرصيّة يف توفري
العسكري
كام ورد يف تفاصيل ِد َر َاس ِتي« :أولياء الجمهوريّة :ترشيح االقتصاد
ّ
ّ
السلع والخدمات العا ّمة (أو العموميّة) وتوليد املداخيل ،قد خضع إىل تح ُّو ٍل كبريٍ عىل ُم ْستوى اإلمكانيّات واملقاييس يف عهد الرئيس
السيايس لل ُق ّوات امل ُسلّحة
للبو ِز
عبد الفتّاح السييس ُمقارن ًة بعهد الرئيس ُح ْسني ُمبارك 2.يف حني أ ّن هذه النتيجة ُمتَ َوقَّع ٌة ُجزئ ًّيا نظ ًرا ُ
ّ
ِّلتي يف
السلْطة يف العامّ ، 2013إل أنّها تَ ْع ِك ُس بدرج ٍة أكرب كيف ّية قيام السييس بامل ُ ِه َّمتَ ْي امل ُ ْز َد َو َج ْتي امل ُتمث ْ ِ
املرصيّة ُم ْنذ استيالئها عىل ُ
الوطني واملال ّية العموم ّيةُ ،م ْنذ تولّيه الرئاسة يف العام. 2014
تنشيط االقتصا ِد
ّ
لكن السييس ال ميْلك ُم َخطّطًا اقتصاديًّا ِ
سليم لدينام ّي ِ
السوق ،لك ّن س ْع َي ُه الحثيثَ لتوليد رأس املال  -مع الحفاظ
واض ًحا أو ف ْه ًم ً
ات ُ
عىل منطق صيانة النظام الّذي َد َع َم اإلدارات املُتَعاقبة منذ إنشاء الجمهوريّة يف العام  1953ساهم يف االرتقاء إىل ن ُْسخ ٍة جديدة من
رأسامل ّية الدولة يف مرص.
الخاص بها يف أوائل ستّينيات القرن
قطعت مرص شوطًا طويالً منذ أ ْن ّأسس الرئيس جامل عبد النارص النموذج الرأسام ّيل للدولة،
ّ
الخاص يف خمسينيات القرن املايض ،ح َّولت
املايض والّذي غال ًبا ما أُطْلِق عليه «االشرتاك ّية العرب ّية» .بعد إصالح األرايض ومتصري» القطاع
ّ
ال ُن ْسخة ( 1.0األوىل) من رأسامل ّية الدولة العالقات االجتامع ّية و تحصيل رأس املال ،بشكلٍ حاسمٍ  ،تحت سيطرة الدولة .ونَتَجت ال ُنسخة
عامي  ، 2009 1991ما أ ّدى إىل اِن ٍ
ْخفاض كبريٍ يف
2.0عن َم ْو َجتَ ْي
ْ
رئيستي من الخ َْصخ ََص ِة يف عهد الرئيس ُح ْسني مبارك .وكان ذلك بني ْ
ملك ّية الدولة لألصول ونصيبِها من إجام ّيل إنتاج السلع والخدمات .ومع ذلك ،كان أبرز ما يف هذه النسخة من رأسامل ّية الدولة املرصيّة
ِ
الخاص والعا ّم .وجاء هذا كام أوضح االقتصاديّون :إسحاق
طاعي
السيايس مع ِربْ ِح ّي ِة ك ٍُّل من
ُمتَمثّالً يف مركزيّة «ال َرتابُط»
ّ
رشكات ال ِق ْ
ّ
ديوان وفيليب كيفر ومارك شيفباور3 .
لص ْنع القرار من قبل جميع الفاعلني االقتصاديّني
يقوم السييس النموذج م ّرة أخرى حيث يستعيد َم ْركَ ِزيَّة الدولة يف وضْ عِ امل َ َعايِري ُ
الرسمي باقتصاد السوق الح ّرة .وكان النموذج
الخاص السرتاتيج ّية االستثامر الرأسام ّيل ،حتّى وهي تواصل إعالن االلتزام
وتطويع القطاع
ّ
ّ
خاص يف رشاكات امل ْح ُسوب ّي ِة الّتي شُ كّلت بني الرئيس ونجليه واألعضاء األساس ّيني يف الحزب
 2.0من رأسامل ّية الدولة ملحوظًا بشكل ٍّ
الخاص املتنفّذين .يف امل ُقابل ،فإ ّن اإلدارة الحاكمة الّتي تشكّلت بعد استيالء ال ُق َّو ِ
ات
الوطني الدميقراطي الحاكم ورجال أعامل القطاع
ّ
ّ
ِ
تول السييس الرئاسة يف أيار/مايو  .2014كام
وخاصة بعد ّ
ُبارك،
مل
السابقني
بني
ر
املق
استبعدت
2013
ّوز/يوليو
مت
يف
السلطة
عىل
ة
امل ُسلّح
ّ
ّ
علم أ ّن ُز ْمرة من رجال األعامل األصغر املُفضّ لني آخذة بالظهور،
أنّها مل ت ُك ّون ُمنتفعني ُج ُد ًدا من بني رجال األعامل الكبار امل ُْستقلّنيً ،
والّذين يتمثّل ِ
قاس ُم ُهم امل ُشْ ُ
العسكريّة أو بامتداداتهام املحل ّية كامل ُحا ِف ِظني ،عىل سبيل املثال.
ُؤسسة ْ
رتك يف روابطهم بالرئاسة وامل ّ
كل ال ُب ْعد عن ك ْونه ا ْرتِدا ًدا إىل النموذج الّذي وضعه جامل عبد النارص ،سواء عىل
مع ذلك ،فإ ّن منوذج رأسامل ّية الدولة  3.0بعيد ّ
االقتصادي .ويعود ذلك من ناحية إىل ات ّباع عبد النارص نهج إعادة توزيع الرثوة وتغيري العالقات االجتامع ّية
االجتامعي أو
امل ُْستوى
ّ
ّ
ُتوسطة الجديدة الكبرية من خالل
ً
وخصوصا من خالل توسيع ملك ّية الفالّحني لألرايض وتوسيع ومتكني الطبقة العاملة والطبقة امل ّ
ُ
حجم
بلوغه
بعد
للدولة
اطي
ر
البريوق
الجهاز
يف
والتوظيف
للجميع،
ي
ي
املجان
ة
ي
الصح
والرعاية
والتعليم
الدولة،
من
ل
و
م
مل
ا
َ
ً
التصنيع َ ّ
ّْ
ّ
ّ
ٍ
بسياسات مال ّي ٍة ِر ْج ِع ّية وما ينتج عنها من تَفَا ُو ٍت حا ّد يف الدخل بني الفئات امل ُ ْجتمع ّية امل ُختلفة ،ما
ضخم .يف امل ُقابل ،مت ّيز عه ُد السييس
ً
4
ي ْنعكس يف تعميق الفقر وانكامش الطبقة ال ُو ْسطى وتركي ِز ال ْرث َوة واال ْمتياز ِ
ات لدى الرشيحة العليا  .وعىل الرغم من أ ّن اإلنْفاق الكبري
يكمن يف قلب رأسامل ّي ِة الدولة  3.0كام كان ُ
الحال يف عهد عبد النارصّ ،إل أ ّن هذا النموذج امل ُنقّح يف عهد السييس يتّخذ من النشاط
األجنبي ،بدالً من الصناعة التحويل ّية واإلنْفاق
رئيسا لرأس املال
ّ
رئيسا من إصدار السندات ال ُحكوم ّية مصد ًرا ً
العقاري واإلنشاءات ُمح ّركًا ً
ّ
الص َناعيّة وباكْتساب التكنولوجيا امل ُتط ّورة5 .
املُتّصل بالقاعدة التحتيّة ِ
ظل إدارة السييس والّذي يتَّبعه أقرب ُحلَفائه يف
االقتصادي الناشئِ يف ّ
بيد أ ّن أ ْو ُجه التشابُه األكرث لفتًا لالنتباه هي الكائنة بني النموذج
ّ
ِ
ِ
الحالتي،
الص ْدفة ،إذ أنّه يُ َحاكيها ب َو ْع ٍي .يف كلْتَا
الخليج مثل اإلمارات العربيّة املُتّحدة واململكة العربيّة الس ُعوديّة .هذا ليس من قبيل ُ
ْ

8

فإ ّن تحقيق كفاءة أكرب داخل القطاعات الحكوميّة وتعزي ِز توليد اإليرادات من خالل تسويق األصول اململوكة للدولة ،مبا فيها األرايض
واملوارد الطبيعيّة األخرى (بدالً من توسيع الرضائب امل ُبارشة) ُم َك ّونات رئيسة لهذه السياسة .ونظ ًرا إىل افتقارها إىل الرثوة القامئة عىل
ِ
صادات الريْعيّ ِة ،ت ُعيد رأسامليّة الدولة املرصيّة 3.0
النفط والغاز ،الّتي من شأنها أن تسمح لألنظمة امللكيّة الخليجيّة الحفاظ عىل االقْ ِت
ِ
بسبب
يل من االقتصاد األوسع .وأل ّن اإليرادات الرضيبيّة للدولة آخذة يف االنْخفاض  -وذلك
ِ
اعتامد سياسة استخراج رأس املال الطُ َفيْ ّ
اجي يدفع الحاجة
ُركود األعامل وتقلُّص املداخيل ورأس املال امل ُتاح مل ُ ْعظم ْ
املصيّني ،وحتّى قبل جائحة كورونا  -فإ ّن النمط االستخر ّ
إىل ٍ
الشكاء األجانب ،إىل جانب جهود السييس
مزيد من االستخراج .وال يُبطئ هذا املسار التناز ّيل سوى الض ّخ امل ُْستم ّر لرأس املال من ُ
والخاص6 .
لرتشيد االست ْخراج من ِقطَا َع ْي األعامل املحل ّية العا ّم
ّ
ِ
النشاطي
العسكريّة يف تح ّول
واقتصادات ُد َو ِل مجلس التعاون
هري آخر بني اقتصاد مرص
ويتمثّل اختالف ج ْو ّ
ُؤسسة ْ
الخليجي يف َد ْور امل ّ
ْ
ّ
العسكريّة املِ ْصيّة خمسة ماليني شخص ،الغالب ّية ال ُعظْمى منهم
االقتصادي
ّ
ّ
املؤسسة ْ
والتجاري يف عهد السييس .وحسب ا ِّدعائه ،تُوظّف ّ
7
يعملون يف مشاريع األشغال العا ّمة املُخْتلفة الّتي تَضْ طلع بها لصالح الحكومةِ .ف ْعل ّيا ،يُ َوظ َُّف جميعهم تقري ًبا من قبل ُمقاويل القطاع
العسكريّة ،ويبعث الرقم املذكور إىل قد ٍر كبري من ّ
الشك (كام هو الحال يف طريقة ا ْح ِتسابه)،
ّ
ُؤسسة ْ
الخاص الّذين يعملون لصالح امل ّ
لك ّنه ّ
يدل عىل التو ّجه العا ّم.
ُؤسسة العسكريّة لقيادة تط ّور رأسامل ّية الدولة  .3.0وقد يُساعد ن ْه ُجه
كام ت ُْبز هذه الدراسة ،يعتمد السييس بشكلٍ ُمتزاي ٍِد عىل امل ّ
اقتصادي عىل امل ُْستوى العا ّم وتحسني كفاءة املال ّية العا ّمة عىل املدى القصري ،ولك ّن نَتَائِ َج ُه الرئيسة ت ْك ُمن يف تعزي ِز
هذا يف تحقيق نُ ٍّو
ٍّ
وإدامة قبضة الدولة املِ ْصيّة ،بدالً من إنشاء ود ْعم اقتصاد السوق الح ّرة ،ويف تعميق نقْص رأس املال يف مرص.
ٍ
قطاعات تخدم النموذج امل ُتط ّور لرأسامل ّية
العسكري يف خمسة
االقتصادي
تتجل هذه االتّجاهات من خالل توسيع وتحويل النشاط
ّ
ّ
ّ
العقاري ،وإنشاء محاور الصناعة والنقل ،واألنشطة الريْ ِع ّية أو االستخراج ّية امل ُتعلّقة باملوارد
الدولة تحت إدارة السييس ،وهي :التطوير
ّ
الخاص لل ُمساعدة
الخاص ،والجهود امل َ ْبذُولة لزيادة الكفاءة املال ّية للدولة مع السعي وراء االستثام ِر
الطبيع ّية ،والعالقات مع القطاع
ّ
ّ
عي يف عهد ُمبارك ،لك ّن القطا َع ْي
يف َر ْس َملَ ِة القطا ِع العا ِّم .ت ُعي ُد القطاعاتُ الثالث ُة األوىل َ
إنتاج و ُمراجع َة بعض جوانب االقتصاد الريْ ِّ
األخرييْن يُع ّدالن ويجمعان تلك الجوانب بطُرق قد تُفيض إىل تح ّو ٍل أه ّم وأشمل .وتُ َنا ِق ُش األقسام التالية امل َ ْن ِطق الّذي يقود رأسامل ّية
تستعرض الدراسة إثر ذلك «لعبة الكثبان» يف أسلوب متويلِ
الدولة  3.0قبل االِنْتقال إىل توضيح ك ٍُّل من هذه القطاعات الخمسة .ث ّم ْ
ِ
ِ
الحفاظ عىل اقتصا ٍد
تبعات ُجهود السييس يف
العسكريّة يف النموذج ب ُر ّمته ،لتُ ْختَتَ َم بتقييمِ
ُؤسسة ْ
رأسامل ّية الدولة  3.0ومركزيّ ِة امل ّ
ظل عدم توفّر الريع الكايف.
سيايس ريْ ِع ٍّي يف ّ
ٍّ

رأسمالية الدولة  3.0
ّ
ٍ
بدرجات ُمتفاوت ٍة من ِملْكيّة الحكومة وس ْيطرتها،
الخاصة
إذَا ُع ّرفت رأسامليّة الدولة عىل أنها نظام اقْ ِتصادي يت ّم فيه تعديل الرأْ ْسامليّة
ّ
فإنّها مل تَخ ِ
ْتف أب ًدا يف مرص .وعىل الرغم من حدوث نسبة ها ّمة من الخ َْصخَصة الكاملة وال ُجزئيّة ،تُواصل الرشكات اململوكة للدولة
ِ
ٍ
تجاري ها ّم .وقد تنخَفض ح ّصتُها بشكل أكرب إذا ت ّم يف نهاية األمر تنفي ُذ ُخطّة بيع املزيد من الرشكات (ولو ُج ْزئيّاً) والّتي
بنشاط
القيام
ٍّ
توقّفت منذ عام  ،2018إالّ أ ّن رأسامليّة الدولة املرصيّة قد ال ترتاج ُع بشكلٍ كبريٍ .وكام الحظ خالد إكرام ،امل ُدير السابق لدائرة مرص
للبنك ال ُدو ّيل يف وقت قريب ،فإ ّن التدخّالت ال ُحكُوميّة من خالل القوانني واللوائح يف العديد من القطاعات االقتصاديّة ال تزال واسع َة
االقتصادي ،رغم أ ّن هذه القطاعات تقع َر ْسميًّا تحت سيطرة ُص ّناع القرار يف
االنتشا ِر لدرجة أنّها تُ َح ِّد ُد فعليًّا ُم ْستوى و ُمك ّونات الناتج
ّ
مم ُ ْيكن ْاستنتاجه من املعايري التقليديّة ،كنسبة اإلنفاق
فيظل «أثر» قدم الحكومة يف االِقْتصاد
الخاصّ 8.
القطاع
ّ
املرصي أكرث شموالً ّ
ّ
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يل اإلجام ّيل .وأكّد تقري ٌر للبنك الدو ّيل ،صدر يف كانون األ ّول/ديسمرب 2020عىل «أ ّن ُوجود الرشكات امل َ ْملوكة
الحكومي يف الناتج املح ّ
ّ
ُ
كل قطا ٍع تقريبًا من شأنه أن يُغذ َّي تص ّو ًرا بات ّساع نطاق نشاطه ،وحتّى اإلفراط فيه ،يف حني أ ّن العديد من األطُر والقوانني
للدولة يف ّ
9
الناظمة الحاكمة للملك ّية الّتي تعمل مبُوجبها يجعل التع ّرف عليها ص ْع ًبا و ُم َع ّق ًدا» .
تحصل
العسكريّة أو السيطرة عىل األصول االقتصاديّة والدخل من بيع السلع والخدمات الّتي تُ ْن ِت ُجها أو ُ
إ ّن القيمة الصافية للملك ّية ْ
مم كانت عليه عش ّية
عليها الهيئات العسكريّة املُخْتلفة ُّ
مم َ
يتص ّو ُره كثريون ،عىل الرغم من أنّها باتت اآلن أه ّم بكثري ّ
أقل بكثريٍ ّ
اإلطاحة مبُبارك قبل ٍ
فتسمح هذه
عقد من الزمن .ومع ذلك ،فإ ّن نُ ّو األموال التقديريّة الّتي ت ُسيطر عليها وزارة الدفاع يُتيح لها الكثريْ .
ؤسسة العسكريّة زيادة االمتياز ِ
احتياطي ُ ْيكن من
الصف وتكوين صندوق
ات اإلضاف ّي ِة وت ْعزي ِز الوالء لها من قبل ُجنود ّ
األموال لل ُم ّ
ّ
خالله متويل وتطوير البنية التحت ّية العسكريّة واقتناء األسلحة (ح ْيثام ال ُيكن متويلها من خالل امل ُساعدات الخارج ّية) واالستحواذ عىل
ٍ
هيئات ُمخْتلف ٍة من تحيا مرص ،صندوق للرعاية االجتامع ّية والتنمية.
وسائل إعالم ُمختارة وتحفيز الت ّربع إىل
هذا ال يعني أ ّن عنارص ُمقاربة السييس ُم ْرتبطة ببعضها البعض ضمن اسرتاتيج ّية ُمتكاملة و ُمتناسق ٍة .باألحرى ،إ ّن ما تتشارك فيه هو
أنّها ب ُر ّمتها مدفوعة بتصميمه عىل تأمني رأس املال ،واقتناعه بأ ّن توظيف القدرات امل ُركّزة للدولة يُشكّل االسرتاتيج ّية األكرث كفاء ًة
للمؤسسة العسكريّة (كرأس حربة) لهذا املسار .يف الواقع ،فإ ّن تاليش ُج ّل مصادر رأس املال ،يجعل من
لتحقيق ذلك ،واستخدامه
ّ
ؤسسات الدولة ،وليس ُمج ّرد خيار.
االندفاع إىل توليده رضورة ُمطْلقة للسييس إذا كان س ُيحافظ عىل ائتالفه الحاكم وس ْيطرته عىل ُم ّ
املؤسسة العسكريّة يف اإلدارة االقتصاديّة
والنتيجة الحيويّة اإلضاف ّية هي أ ّن رأسامل ّية الدولة 3.0يف مرص ُم ْنحرصة يف مسار تعميم دور ّ
ُؤسسة األكرث َم ْوثوق ّية سياس ًّيا يف الدولة
أي وعي
ّ
ويف توليد اإليرادات ،ليس بسبب ّ
اقتصادي أو فطنة تجاريّة قد ت ّدعيها ،بل ألنّها امل ّ
ِ
ُفارقات أ ّن النتيجة الرئيسة هي زيادة أوجه القصور الهيكل ّية لالقتصاد ودفْعِ دوا ّمة تَ َق ْه ُقرِه.
وأقوى أجهزتها العسكريّة .ومن امل

والمراجعة
إعادة اإلنتاج
ُ
ي
التطوير العقار ّ
ِ
االستثامر ال ُحكُوم ّي الضَ خْم يف مجال خلق القيمة العقاريّة .يف الواقع ،يُضاهي دور
تَ ْك ُمن إحدى الركائز الرئيسة يف ُمقاربة السييس يف ْ
ِ
ٍ
أسايس لالستثامر العا ّم وأداة لتوليد اإلير ِ
ادات
تقطب
القطاع
العقاري اآلن دور قطاع الصناعات الثقيلة يف عهد جامل عبد النارص ،ك ُم ْس ٍ
ّ
ّ
الخاص .ويُ َدا ُر قسط كبري من هذا املجهود من قبل الهيئة الهندسيّة وإدارة املشاريع
االقتصادي وجذْب ُم ْستثمري القطاع
ودفْع النم ّو
ّ
ّ
الكربى للق ّوات امل ُسلّحة بالتنسيق مع هيئة امل ُ ْجتمعات ال ُع ْمرانيّة الجديدة ،الّتي تض ّم عد ًدا ال بأس به من امل ُتقاعدين العسكريّني.
ويشمل ذلك بناء ثالث ُم ُدن «ذكيّة» (تُطْل َُق عليها هذه التسمية ألنّها تستخدم التكنولوجيا الرقميّة لتحسني كفاءة استخدام الطاقة
ُتوسطة ذات الدخل امل ُ ْرتفع عرب عرض
ستستهدف رشائح الطبقة امل ّ
وتوفري امل ُ َراقبة الدامئة لتوفري الخدمات وحفظ األ ْمن والنظام) ْ
ِ
ٍ
لعائالت
خصصة
امل َساكن الفاخرة واملرافق مع
واجهات عىل الشاطئُ ،م َقلِّد ًة بذلك منوذج ُد َ ْب .أ ّما املشاري ُع الحرضيّة األخرى فهي ُم ّ
األقل تَ َرفًا ،والبعض اآلخر ك ُمدن سكنيّة للعاملني يف املناطق الصناعيّة الجديدة الّتي يت ّم إنْشا ُؤها يف منطقة قناة
الطبقة املُتَوسطة ِّ
العسكريّة يف ُمحافظات الصعيد.
ُؤسسة ْ
السويس ويف مواقع ْاستصالح األرايض الّتي تُديرها امل ّ
إ ّن التكلفة الدقيقة لهذه امل ُخطّطات الحرضيّة املُخْتلفة غ ُري واضح ٍة ،لك ّنها تُ ثّل ُج ْز ًءا من رشيحة «املرشوعات القوميّة» الضخْمة
كومي يف السنوات األ ْربَعِ أو ال َخ ْمس الّتي سبقت
الّتي تلقّت  4تريليون جنيه
ّ
مرصي (أي أكرث من  200مليار دوالر) من التمويل ال ُح ّ
10
رصح به السييس .وأخذت أعامل املرحلة األوىل للعاصمة اإلداريّة الجديدة الّتي يت ّم
ترشين الثاين/نوفمرب ، 2019وذلك حسب ما ّ
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مرصي (أو ما يُعادل  19.05مليار دوالر
حصة  10يف املئة من إجام ّيل اإلنفاق العا ّم ،أي  300مليار جنيه
بنا ُؤها رشق القاهرة ،مبُفْردهاّ ،
ّ
11
العسكريّة بتكلفة ُمتَ َوقَّع ٍة ت ُناه ُز 58مليار
ُؤسسة ْ
أمرييكّ) بحلول كانون الثاين/يناير  .2020يأيت هذا املرشوع الضخم الّذي تُديره امل ّ
سنوات حتّى عام 12 2022.
ٍ
دوالر عىل امتداد ِ
خمس
«الصوح» ُي ّي ُزه عن ُمبارك 13.ومع ذلك ،تُظْ ِه ُر
إ ّن االختالف يف الحجم الهائل للمرشوعات القوم ّية يف عهد السييس وتعلّقه مبشاريع ُ ُ
الرسم ّية أن الب ْنية التحت ّية مل تستهلك يف الواقع القسط األكرب من االستثامرات الحكوم ّية يف الفرتة امل ُمت ّدة من  2013إىل .2018
األرقام ْ
توسط إجام ّيل االستثامرات الحكوميّة حواىل  312مليار جنيه سنويًّا يف هذه الفرتة ،بينام مل
وكام أ ْوضَ ْح ُت يف دراسة أخرى 14،بلغ ُم ّ
اإلسكان نال حصة األسد من املرشوعات
يتجاوز اإلنفاق عىل البنية الت ْحتيّة ُم ْستوى الـ  60مليار جنيه سنويًّاّ ،
مم يوحي بأ ّن قطاع ْ
حصة كبرية ج ًّدا من اإلنفاق عىل هذا القطاع ات ّصلت عىل وجه الخصوص مبشاريع
القوميّة امل ُ َم ّولة من الدولة 15.عالو ًة عىل ذلك ،فإ ّن ّ
ُجسد االندفاع نحو إنْشَ ا ِء سوق عقارات عايل القيمة.
البناء ال َح َ ِ
ضيّة الكربى وباملشاريع االستعراضيّة الّتي ت ّ
وما ُييّز السييس عن غريه أيضً ا ُمحاولته توجيه سوق العقارات من كونها ُمضاربة بال قيود يُشارك فيها املسؤولون ال ُحكوميّون الفاسدون
لل ُمتاجرة باألرايض الّتي تعرضها الدولة ،كام كان ُ
الحال يف عهد ُمبارك .وهذا ال يعني إطالقًا أ ّن امل ُضاربة من قبل املحسوبني وهيئات
ِ
ٍ
ٍ
الدولة واملسؤولني قد انتهت ،بل هو تأكي ٌد عىل التح ّول إىل ُمقَا َم َرة ْاستثامريّة كُربى ت ْجعل من الدولة امل َُساهم الرئيس .مع ذلك ،عىل
الرغم من أن األدلّة امل َ ْرويّة ت ُشري إىل وجود طلب كبري عىل الشُ قَق يف امل ُ ُدن الجديدة امل ُطلّة عىل الشاطئ ،فمن غري الواضح ما إذا كانت
تعيش اآلن عىل خ ِّط ال َفقْر أو
الدولة ستُ َع ّوض ِف ْعلِيًّا التكاليف .ويعود ذلك إىل كَ ْونِ نسبة ترتاوح بني  50و  60يف املئة من السكّان ُ
ظل تقلّص الطبقة ال ُو ْسطى ونُدرة الزبائن األجانب أو امل ُ ْغرتِبِني أو غيابهم متا ًما.
تحته ،يف ّ
(أي مشاريع تزيد تكاليفها اإلنشائيّة والتشغيليّة عن
مسبوقٍ يف املشاريع الجوفاء ْ
إ ّن حقيقة أ ّن االستثامرات ُ ْيكنها أن تت ّم بحجم غري ْ
ِ
ٍ
عائداتها الفعليّة ونفعها) واملشاريع االستعراضيّة تعكس الطُ ُموح امل ُ ْف َرط لرئيس ي ْحتَقر عالنيّ ًة دراسات الجدوى االقتصاديّة ،وأيضً ا
العسكريّ ُة قُ ُد ًما مبشاريعِ العاصمة
املؤسسة ْ
ُؤسساتيّة لالئتالف الحاكم الّذي يرأسه 16.وبالتايل ،متيض ّ
كسب والء الدوائر امل ّ
حاجته إىل ْ
اإلداريّة الجديدة ،عىل الرغم من عدم معرفتها كيف ستم ّدها باملياه الكافية لتلبية احتياجات سبعة ماليني ن ََس َمة يُفرتض أن ي ْقطُنوا فيها
ويكن القول
رغم تصا ُعد كُلفتها .ولكن ،هناك أيضً ا أ ْو ُجه تشابُه ُملفتة مع املشاريع العقاريّة وامل ُ ُدن «الذكيّة» ل ُحلفاء مرص يف الخليجْ ُ .
إ ّن العاصمة اإلداريّة الجديدة هي ُ
املثال األ ّول عىل هذه امل ُحاكاة ،عىل الرغم من أ ّن مدينة امل َ ْنصورة الجديدة يف ساحل الدلتا ت ُحايك
االصطناع ّية يف ُد َ ْب17 .
أيضً ا الواجهة ال َب ْحريّة ل ُج ُز ِر النخيل ْ
من ِ
الواض ِح أ ّن مرص تَفْتق ُر إىل رأس املال الّذي لدى نظرياتِها الخليج ّية .ولكن حتّى ُر ّواد االستثامرات الضخْمة يف امل ُ ُدنِ الجديدة  -مثل
مدينة نيوم امل ُْستقبل ّية يف اململكة العرب ّية السعوديّة  -يُواجهون َمشَ اكِل ُم َمثِلة ،حتّى وإ ْن كانوا أك َْث ثرا ًء .لكن ،بدالً من تغيري املسار،
املرصي مصطفى
ر ّدت إدارة السييس من خالل ُمضاعفة جهدها .ففي أيلول/سبتمرب ، 2020عىل سبيل املثال ،أعلن رئيس الوزراء
ّ
18
السكّا ّين .فكانت
مدبويل أنّه ت ّم التخطيط لعرشي َن مدين ٍة جديد ٍة عىل غرار العاصمة اإلداريّة الجديدة ،ب َه َد ِف استيعاب النم ّو ُ
ُتوسطة ،وأ ّن حواىل  30مدينة جديدة كانت قد شُ ّيدت
اإلسكان يف هذه املشاريع أعىل بكثريٍ من دخل الطبقة امل ّ
امل ُفارقة أ ّن تكاليف ْ
السكّان ّية السنويّة يف مرص ،أو ما يُقارب �ثُلُث امل ُع ّدل املطْلوب ل َب ْدء
ب ُحلُو ِل عام  2017مل تجذب أكرث من  3.8يف املئة فقط من الزيادة ُ
ترا ُجع االكتظاظ يف وادي النيل 19.وامل ُفارق ُة الصادم ُة الثانية هي أ ّن التشديد عىل العقارات قد دفع امل ُْستثمرين إىل امل ُضاربة ،ما أ ّدى
إىل إ ْغراقِ السوق بـ  12.8مليون شقّة ق ْيد اإلنشاء أو شاغرة يف عام  ،2018وفقًا لتقدير ِ
املركزي للتعبئة العا ّمة واإل ْح َصاء
ات الجهاز
ّ
املرصي20.
ّ
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التحتي ُة
البنية
ُ
ّ
يُشكّل إنشاء محاور رئيسة للصناعة والنقل والخدمات الركيز َة الثانية لرأسامل ّية الدولة الناشئة الّتي تلعب فيها الهيئات العسكريّة م ّرة
أخرى دور رأس الحربة .وترتكّز هذه املحاور يف منطقة قناة السويس ُمبحاذاة ساحل البحر األحمر ،حيث ت ُنشأُ تحت اإلدارة العسكريّة
األقل ُم َو ّجهة
ع ّدة تج ّمعات من املناطق الصناع ّية واملوانئ والطُ ُرقات الرسيعة امل ُ ْرتَبِطة بها ،وامل ُ ُدن ال ُع ّمل ّية ومدينة ذك ّية واحدة عىل ّ
لذوي الدخل امل ُرتفع والصناعات الكيميائ ّية .
املصيّة قنا َة السويس وشبه جزيرة
كري البارز يف هذه املنطقة الواسعة أ ْم ٌر
حتمي تقري ًبا ،إ ْذ تُويل ال ُق ّوات امل ُسلّحة ْ
العس ّ
إ ّن الدور ْ
ّ
حصيّة لها .باإلضافة إىل ذلك ،يُسيطر ُمتقاعدو الق ّوات
سيناء امل ُجاورة لها أهم ّي ًة ق ُْصوى للدفاع
الوطني ،وت ُ َعا ِملُ ُهام كمحم ّية اقتصاديّة ْ
ّ
امل ُسلّحة عىل إدارات املحافظات والهيئات الرئيسة كهيئة قناة السويس والرشكات اململوكة للدولة التابعة لها ،وكذلك جميع هيئات
خصصته ال ُحكُومة للتنمية يف سيناء حتّى
املوانئ تقري ًبا .كام أ ّن الهيئات العسكريّة أدارت نصف اإلنفاق الـبالغ 600مليار جنيه والّذي ّ
نيسان/أبريل  21. 2020كام ميتلك جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية ،التابع لوزارة الدفاع ،العديد من مواقع اإلنْتاج يف سيناء وعىل
عسكريّة».
رسم ًيا عىل أنها «مناطق اسرتاتيج ّية ذات أهم ّية ْ
ساحل البحر األحمر ،الّذي ت ّم تحديد أجزاء منه ْ
عاملي بالغِ األهم ّية ويف تقديمِ خدمات
يتناسب تطوير هذه املحاور مع االستفادة من مزايا مرص امل ُتمثّلة يف موقعها عىل طريقٍ تِ ٍّ
جاري ّ
منطقي اقتصاديًّا أيضً ا ألنّه ّ
يدل عىل
االستثامر امل ُ َكث َّف يف البنية الت ْحت ّية األساس ّية لهذه املنطقة أمر
للسفن العابرة عرب قناة السويس .إ ّن ْ
ّ
ِ
هيئات الدول ِة .عالو ًة عىل ذلك ،الوزراء
التجاري .لك ّن األهداف واألولويّات والوترية ت ُ َح َّد ُد جمي ًعا من قبل
التصميم عىل جذب النشاط
ّ
املدن ّيون وكبا ُر ُموظّفي الخدمة املدن ّية يف املقام الثاين يف وزارة الدفاع خلف امل ُتقاعدين العسكريّني الّذين يرأسون الهيئات العاملة يف
العسكريّة ورئيس الجمهوريّة.
املنطقة والّتي تَخْضَ ُع ،اسم ّيا ،لسيطرة الحكومة ،لك ّنها يف الواقع تعمل بشكل وثيق مع امل ُ َؤ ّسسة ْ
يُولّد هذا مشكالت عدة ،إ ْذ يت ّم تص ُّور املشاريع وتنفيذها ُروتين ًّيا بأحجام ضخمة يف ِح َني أ ّن امل ُخطّطات التجريب ّية األصغر ستكون
املستثمرين ،وإلتاحة امل ُ ُرونة والتك ّيف ،ولتقييم اآلثار البيئ ّية .وتفرتض مشاريع اإلسكان الضخمة أ ّن أعدا ًدا
ُمناسبة أكرث الختبار شه ّية ْ
كبرية من املرصيّني سوف تتدفّق إىل ُم ُدن ُع ّمل ّية جديدة وإىل تج ُّمعات لريادة األعامل من أنحا ٍءأُخْرى من البالد ،عىل الرغم من أ ّن
مم يُس ّمى «امل ُ ُدن الص ْحراويّة» السبعة والعرشين الّتي شُ ّيدت عىل مدى ال ُعقود األربعة املاضية حقّقت أهدافها
عد ًدا م ْحدو ًدا فحسب ّ
السكّان ّية .إ ّن تقديم محاور تنمويّة جديدة كوسيلة مل ُعالجة البطالة يف املناطق الفقرية كـالصعيد ،كام زعم السييس ،يتجاهل حقيقة أنها
ُ
ال ُ ْيكن أن تَ ْنجح إالّ من خالل جذب العاملة املاهرة من تِلْك املناطقِ  ،ما سيزي ُد فعل ّيا من إفقارها.
يل ،والّذي يعود إىل الغطْرسة الرئاس ّية.
إىل ح ٍّد كبري ،ت َن ّم هذه املشاكالت عن االفتقار إىل دراسات الجدوى والتخطيط
ّ
االقتصادي امل ُْستقب ّ
يُق ّدم مرشو ُع توسيع قناة السويس مثاالً فاض ًحا عىل تلك العواقب الوخيمة .لقد أُطلِق املرشوع من طرف السييس يف عام  2014تحت
مصحوبًا بتَأْ ٍ
كيدات واثقة ب َك ْونِه س ُيضَ ا ِع ُف األرباح من ُر ُسوم الشحن العابر إىل  13.5مليار دوالر بحلول عام
إدارة وزارة الدفاع ،وكان ْ
 .2023مع ذلك ،فقد ت ّم ت َ َجا ُهل ُركُود التجارة العامل ّية الّذي كان ِ
واض ًحا بالفعل ،وترا ُجع صادرات النفط إىل الغرب ،وتحديث قناة بَ َن َم،
وفتْح طريق ال ُقطْب الشام ّيل البديل نتيجة اال ْح ِ
اري.
تباس الحر ِّ
يُؤكّد ح ْج ُم مشاريع العقارات والبنية التحت ّية أهم ّية سيطرة الدولة عىل األرايض واملوارد الطبيع ّية األخرى كاملياه ،يف اقتصا ٍد ال يز ُال
َريْ ِع ًّيا باألَ َس ِ
اس .كام أنّه يُساعد يف تفسري الثقة (إن مل نقُل اإلفراط يف الثقة) الّتي أظهرها ك ُّل من الرئيس والحكومة عرب إطالق املشاريع
عي ليس جدي ًدا عىل اإلطْالق ،لك ّن
حصول واس َع النطاقِ عىل األرايض .إ ّن النشاط
ً
ذات الكثافة الرأسامل ّية الّتي تتطلّب
ّ
االقتصادي الريْ ّ
ظل رئاسة السييس .باإلضافة إىل سلطتها الغالبة يف تخصيص
رأسامل ّية الدولة يف ّ
العسكريّة يُشكّل ِس َم ًة ثالثة لتط ّور ْ
تكْثيفه تحت اإلدارة ْ
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اتيجي امل ُح ّددة ،تتمتّع وزارة الدفاع بأشكا ٍل ُمبارش ٍة وغري ُمبارش ٍة من السيطرة القانونيّة عىل ْاستخدام جميع
األرايض يف املناطق االسرت ّ
22
كل من البنك الدو ّيل
أرايض الدولة ،والّتي قُ ّدرت يف عام  2006بنسب ٍة ترتاوح بني  90و 95يف املئة من إجام ّيل مساحة مرص يعترب ٌّ
الخاص ،إالّ أ ّن السلطات املرصيّة تُقاوم إصالح هذا الوضع23 .
وصندوق النقد الدو ّيل أ ّن هذا أحد أه ّم امل ُ َع ّوقات أمام نشاط القطاع
ّ
ُ
أي جزء من األرايض املرصيّة كمنطقة
العسكريّة مزايا أخرى تتعلّق باألرايض .فقد ْاستَ ْخ َد َم السييس سلطته عىل تصنيف ّ
ؤسسة ْ
لل ُم ّ
العسكريّة ،ما م ْن ِح
اسرتاتيج ّية ،إلنْشاء  21طريقًا رسي ًعا تصل بني امل ُ ُدن ،ورشيطًا ب َع ْرض كيلومرتين اثنني عىل جانبيها تحت السيطرة ْ
رسوم امل ُرور وتشغيل أو م ْنح االمتيازات التجاريّة (مبا يف ذلك
ويكّنها ذلك من ف ْر ِض ِ
وزارة الدفاع ّ
حق االنْ ِتفاع االقْ ِت ّ
صادي الكامل بهاُ .
وربا وضع و ُمراقبة شبكات االت ّصاالت ِ
السلك ّية والالّسلك ّية (مبا يف ذلك كابالت األلياف
الخدمات عىل جانب الطريق واإل ْعالنات)ّ ،
البرصيّة) .وكانت ال ِوزارة قد سعت بالفعل إىل الهيمنة عىل هذا القطاع منذ عام ، 2014حني ق ّدمت ُمناقص ًة لتشكيلِ رشك ٍة احتكاريّة
حصة  51يف املئة ولكن فشلت يف ذلك 24.وبالتايل ،قد تُوفّر السيطرة
ؤسسات ُحكوم ّي ٍة أخرى ،متتلك فيها ّ
للبنية التحت ّية باالشرتاك مع ُم ّ
دخل خف ًّيا للهيمنة الّتي تسعى إليها .عالو ًة عىل ذلك ،فإ ّن الجرائم أو الحوادث أو النزاعات
القانون ّية الدامئة عىل الطُ ُرق القوم ّية َم ً
ِ
العسكريّة ،كام هو الحال بالنسبة لجميع
االختصاص
التجاريّة الّتي ت ْح ُدث عىل هذه الطُرق أو تتّصل بها تخْضَ ُع إىل
ّ
الحرصي للمحاكمِ ْ
املناطق واملنشآت العسكريّة.
االستخراجية
القطاعات
ّ
َول السييس الرئاسة ،يُسلّط الضوء
ُؤسسة العسكريّة منذ أن ت ّ
إ ّن ترسيع استصال ِح األرايض واملشاريع الزراعيّة الّتي َ ْيتَلِكُها أو ت ُدي ُرها امل ّ
الخاص .لقد أقام جهاز مرشوعات الخدمة الوطنيّة ب ْعضً ا
عىل كيفيّة استفادة هيئات الدولة من هذه املزايا لتتق ّدم عىل حساب القطاع
ّ
العسكريّة جنوب البالد يف تسعينيّات القرن املايض ،لك ّنه بَ َعثَ مبشاري َع ضَ خمةٍ
من أقدم نشاطاته يف ْاستصالح األرايض يف املناطق ْ
كـالصوب الزراعيّة واستزراع األسامك يف املناطق األكرث كثاف ًة ُسكانيّ ًة منذ عام  .2014عال ًوة عىل ذلك ،يستخدم الجهاز املج ّندين
ْت ُض أنّه اقتصاد السوق الح ّر .وأبْ َر َز السييس َمغ َزى
ْ
العسكريّ َني ك َعاملَ ٍة يف ما هو يف واقع األمر مزارع شاسعة َم ْملوكة للدولة ،يف ما يُف َ َ
ذلك خالل افتتاحه لصوب زراعيّة جديدة لجهاز مرشوعات الخدمة الوطنيّة يف آب/أغسطسُ ، 2019مت َوقِّ ًعا أن يُوفّر إنتاج الغذاء يف
السوق 25.و ظهر وزير قطاع
العسكريّة نسب ًة
ترتواح بني  10و 15يف املئة من احتياجات ُ
ُؤسسة ْ
املشاريع الزراعيّة الّتي تُديرها امل ّ
ُ
األعامل العا ّم ،هشام توفيق ،وكأنّه يُؤكّد االت ّجاه إىل تركيز السوق حني اشتىك بعد ذلك ببضعة أشهر بأ ّن قطاع األلبان يُعاين من التفتّت
التخل عن تربية أبقارهم»26 .
أي أزمة تحدث إذا ما قَ َّر َر األفراد ّ
الشديد وأنّه ''يحتاج إىل مرشوع عمالق لتفادي ّ
إ ّن مرص ،حقًّا ،تحت عتبة الشُ ّح املا ّيئ وتتّجه نحو نُدرة ميا ٍه ُمطْلقة بحلول عام ، 2025ما دفع الحكومة إىل تقييد زراعة األرز من قبل
ُؤسسة العسكريّة تتمتّع بالوصول غري امل ُق ّيد إىل مصادر املياه للمشاريع املم ّولة من قبل الحكومة
املُزارعني املدن ّيني يف دلتا النيل .لك ّن امل ّ
العسكريّة ،تحصل مشاريع جهاز مرشوعات الخدمة الوطن ّية
وملشاريعها هي .وإىل جانب امل ُ ُدنِ الجديدة الّتي يت ّم بناؤها تحت اإلدارة ْ
عىل املياه املستخرجة من األحواض الج ْوف ّية أو املنقولة عرب قنوات من بحرية نارص أو نهر النيل .إ ّن هذه العمل ّية عالية االستخدام
العسكريّة قادرة عىل القيام بها من دون ُمراعاة الجدوى االقتصاديّة أو اآلثار البيئ ّية .وقد مكّن
ُؤسسة ْ
للطاقة و ُمكْلفة ج ًّدا ،لك ّن امل ّ
بأقل من التكلفة
ذلك الرشكات الزراع ّية الّتي أنْشأها ُم ْستثمرون خليج ّيون يف بعض مناطق استصالح األرايض من الحصول عىل املياه ّ
مشوعات الخدمة الوطن ّية املياه
الحقيق ّية للسوق ،ما سمح لها ،حرف ّيا ،بتصدير املياه 27.ال تستهلك املزارع السمك ّية التابعة لجهاز ْ
بالسكّان وامل ْزروعة وكذلك شامل سيناء ،وعىل امتداد تفريعة قناة
العذْبة فحسب ،بل أُن ِْشئت يف مواقع مرغوبة :بُ َح ْيات الدلتا املُكْتظّة ُ
السويس الجديدة الّتي شُ ّيدت تحت اإلدارة العسكريّة يف .2015 - 2014
توسع الرتكيز عىل األنشطة الريْ ِع ّية يف عهد السييس ل َيشمل امل ُشَ اركة العسكريّة يف استخراج املوارد الطبيع ّية وت َْسوِي ِقها .حتّى عام 2014
ّ
رسمي إىل ح ّد كبري ،وشمل ذلك يف الغالب الرشاوى والرسوم غري القانونية الّتي يُطالب بها
وغري
ارش
ب
م
غري
العسكري
ّل
خ
التد
كان
ّ
َُ
ّ
ُمتقا ِع ُدو ال ُق ّوات امل ُسلّحة (وكذلك املسؤولون املدن ّيون) العا ِملُو َن يف إدارات الحكومة املحل ّية إلصدار تر ِ
اخيص املحاجر واملناجم مل ُقاويل
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حكومي يستوجب ُموافقة الوزارة عىل ْاستخراج
مداخيل ،حتى عام  ،2015حني صدر مرسوم
َ
الخاص .مل ت َ ْجنِ وزارة الدفاع
القطاع
ّ
ّ
28
أي مكان من البالد وف ّوضها جباية الرسوم عىل جميع ما يت ّم استخرا ُجه يف مواقع اإلنتاج .عالوة عىل ذلك،
الرثوات املعدن ّية يف ّ
صيّة من عائدات استخراج و ُمعالجة املوا ّد الخام من املناجم واملحاجر املوجودة يف األرايض الّتي
حصلت وزارة الدفاع عىل حقوقٍ َح ْ ِ
ت ُسيطر عليها ال ُق ّوات امل ُسلّحة29.
ومنذ ذلك الحني ،قام جهاز مرشوعات الخدمة الوطن ّية ببناء مصانع للرخام والغرانيت ب ُق ْدرة إنتاج ّية تفوق إجام ّيل اإلنتاج الحا ّيل
احتكاري ُم ْحتَ َملٍ  30.ويف عام ْ ،2016استَ ْح َوذَت عىل أغلب ّية يف الرشكة العا ّمة الّتي ت َُس ْيطر عىل موقع الرمال
للبالد ،ما يَضَ ُعها يف موقع
ّ
السوداء الوحيد يف مرص ،والّذي يُنتج املعادن الثقيلة كالتيتانيوم والزركونيوم بقيمة تصديريّة ُمتَ َوقَّ َعة تبلغ  176مليون دوالر سنويًّا31.
املحل اإلجام ّيل ،وزادت من دورها يف إنتاج
حص ٍة يف التنقيب عن الذهب ،والّتي تُ ثّل لوحدها  1يف املئة من الناتج ّ
كام ْاستَ َح َوذت عىل ّ
32
االستخراج يف املناطق الخاضعة للسيطرة العسكريّة ،والّتي من
واألسمدة .وتقع الغالبيّة ال ُعظْمى من مواقع ْ
ُوسفات ْ
وتسويق الف ْ
حصة الدولة يف هذه القطاعات ،وت ُقحم نَفْسها يف التجار ِة الخارجيّ ِة يف آن.
وتوسع ّ
العسكريّة ّ
ُؤسسة ْ
خاللها تقود امل ّ

القطاع الخاص
اع
إخ َ
ْ
ض ُ
ِ
الخاصة .ويعكس هذا السمة الرابعة
باشا للرشكات
ّ
العس ّ
التوسع ْ
يشَ كّل ُّ
كري يف بعض هذه القطاعات االستخراج ّية عىل األقل تح ّديًا ُم ِ ً
الخاص وإعادة تنظي ِمها .وعىل الرغم
ظل رئاسة السييس ،وهي إعادة توجيه العالقات مع القطاع
للطبيعة امل ُتط ّورة لرأسامل ّية الدولة يف ّ
ّ
تظل الدولة إىل ح ٍّد كبري يف موقع القيادة
يل اإلجام ّيل ومن الوظائفّ ،
من مسؤول ّية القطاع
ّ
الخاص عىل  75 - 70يف املئة من الناتج املح ّ
الحكومي بنسبة
عىل ُمستوى تحديد األهداف واألول ّويات االقتصاديّة ،وهي امل ُْستثم ُر الوحي ُد يف البنية الت ْحت ّية العا ّمة .إذ قُ ّدر اإلنفاق
ّ
حص ٍة ك ُْبى من دور ِة ِ
الخاص،
رأس املال يف القطا ِع
ّ
مصدر ّ
يل اإلجام ّيل يف عام  ،2016كام أ ّن الدولة هي أيْضً ا ْ
 31يف املئة من الناتج املح ّ
الخاص يف
ُؤسسايتّ لغياب اندماج القطاع
ّ
ّ
ُتوسطة 33،ويف رأي عمرو عديل ،هذا هو التفسري امل ّ
وخاصة بالنسبة للرشكات الك ُْبى وامل ّ
الرأسامليّة «املشْ قُوقة» يف مرص34 .
السوق وضعف تط ّوره الّذي أ ّدى إىل ظُهور ما يُس ّميه ْ
حصة األعامل
من امل ُ ْحتَ َمل أن تكون الزيادة الضخمة يف اإلنْفاق العا ّم عىل اإلسكان والب ْنية التحتيّة منذ أواخر عام  2013قد زادت من ّ
الخاصة من الدولة ،نظ ًرا إىل ك ْونها هي الّتي تقوم بتنفيذها ِف ْعليًّا .وقد أ ّدى ذلك أيْضً ا إىل تضْ خيم مركزيّة
الّتي تست ِم ُّدها الرشكات
ّ
بالسلْطة القانونيّة ملنح عقود
الروابط السياسيّة وامل ْحسوبيّة يف تأمني ال ُعقُود العا ّمةّ ،
العسكريّة ،الّتي تتمتّع ُ
خاصة بالنسبة لل ُم َؤ ّسسة ْ
العسكريّة قُ ْدرتها
املشاريع الّتي ت ُديرها بواسطة «األمر املبارش» أو «اإلسناد املبارش» ،أي امل ُناقصة غري التنافسيّة .لقد وظّفت الهيئات ْ
الخاصة عىل القبول بهوامش ربحيّة
عىل منح العقود أو َح ْجبها من أجل استخراج هوامش ربْحيّة أكرث من امل ُعتاد ،بينام ت ُ ْجرب الرشكات
ّ
أصغر بكثري أو معدومة يف مشاريع األشغال العا ّمة التي ت ُديرها .ويبلغ حجم هذه املشاريع حواىل ُربْع اإلجام ّيل بني عامي 2014
الفرعي لنفقات الدولة  -لغرض تأمني
الخاص -عىل شكلِ الحرمان من األرباح أو التح ّمل
و ،2018ما يُشري إىل تحويلٍ كبري لرأس املال ّ
ّ
تكاليف امل ُخطّطات ال ُحكوميّة وزيادة ودائع الصناديق العسكريّة.
الخاصة ،الّتي ستتخلّص بذلك من إنفاق أموالها
يص ّور السييس ،مرا ًرا ،استثامر الدولة يف البنية التحتيّة عىل كَ ْونه ذا َم ْنفَع ٍة للرشكات
ّ
حصة
عىل إنشاء امل ُج ّمعات الصناعيّة وما شابه .لك ّن الرشكات
الخاصة أظْهرت شهيّة م ْحدودة نِ ْسبيًّا لالنتقال إىل املناطق الّتي تتلقّى ّ
ّ
العسكريّة منح االمتياز لل ُم ْستثمرين األجانب يف
ُؤسسة ْ
األسد من التمويل .يبدو أ ّن هذا هو النتيجة والسبب يف آن لتفضيل الرئيس وامل ّ

14

املنطقة االقتصاديّة لقناة السويس .ويعود ذلك ُج ْزئيًّا إىل قُ ْدرتهم (أي املستثمرين األجانب) عىل جذب االئْتامن والتكنولوجيا الدوليّ ْي.
العسكريّة أو
هذا وميثّل الغموض امل ُْستَ ِم ّر يف األطُر القانونيّة والتنظيميّة الّتي ت ُ َق ِّنن االستثامر يف املشاريع امل ُ ْنشأة باالشرتاك مع الهيئات ْ
يف املناطق االسرتاتيجية الّتي تُسيْطر عليها وزارة الدفاع ،را ِد ًعاٍ إضافيًّا يحول دون استثامر الرشكات املحليّة ُه َن َاك.
ِ
اختصاص املحاكم املدنيّة يعني أنّه ال ُ ْيكن إحالة ال ِنزاعات ال ِتجاريّة امل ُتعلّقة بها إىل
العسكريّة من
ؤسسة ْ
االستثناء الكامل لل ُم ّ
إ ّن ْ
العسكريّة يُثْنيان الرشكات األجنبيّة عن االستثامر يف
ؤسسة ْ
التحكيم .كام أ ّن ضُ ْعف إنْفاذ ال ُعقُود واملخاوف بشأن املزايا الرضيبيّة لل ُم ّ
مرص 35.لكن من املر ّجح أن تنظر الرشكات من البلدان الّتي لِ ُحكُو َماتِها عالقاتٌ سياس ّية ج ّيدة مع إدارة السييس  -مثل الصني وروسيا
الخاصة األكرب َح ْج ًم والتي تحظى بعالقات ج ّيدة،
أقل .وحتّى عندما ت ْحرص الرشكات املرصيّة
وإيطاليا  -إىل املجازفة القانون ّية بقلق ّ
ّ
الس ِتثامر رشكة كاربون
عسكريًّا ،قد تحتاج سنوات لل ُحصول عىل امل ُ َوافقة ،كام كان الحال بالنسبة ْ
عىل امل ُشارِكة يف مشاريع َم ْد ُعومة ْ
ُؤسسة
هولدينغس يف مجمع التحرير للبرتوكيامويّات الهائل يف خليج السويس .وهذا ما َج َع َل ديوان وكيفر وشيفباور يُلقّبون امل ّ
األقل يف ما يتعل ُّق باملشاريع الّتي تديرها ومتنح عقودها .ويربز بحثهم أ ّن قطاع
العسكريّة بـ»قائدة محسوب ّية كربى للسوق» ،عىل ّ
ِ
يتول عدد أكرب بكثري من
ُقاوالت الفرع ّية فيام ّ
الخاصة امل ُ ْرتبطة سياس ًّيا تتلقّى الحصص األكرب من سوق امل
األعامل العا ّم والرشكات
ّ
السوقِ املحل ّية بق ّية العقود36 .
الصغْرى ّ
الرشكات ُ
تستَخْد ُم التكنولوجيا املتقادمة وتَخ ِْد ُم احتياجات ض ّيقة يف ُ
األقل إنتاج ّية والّتي ْ
ت ُؤكّد حقيقة أ ّن الرئاسة قد سمحت مبرور ستّة أعوام منذ إطالقها مشاريعها الضخمة من دون توفري إطار قانو ّين ُمناسب ،مدى قُ ّو َة
العسكريّة ونَظْ َر َة السييس العا ّمة للتنمية االقتصاديّة عىل أنها يف املقام األ ّول شأ ٌن تقُو ُده الدولة .نظريًّاْ ُ ،ي ِك ُن الستثامرات الدولة
املصالح ْ
ٍ
قطاعات اقتصاديّ ٍة جديد ٍة واِ ْم ِ
الخاصة .كان
تصاص املجازفة فيها ،بغية تسليمها إثر ذلك إىل الرشكات
أ ْن ت ُوفّر رأس املال لفتح وتطوير
ّ
ُؤسسة العسكريّة يف منطقة رشق
هذا بالتأكيد هو املنطق الّذي ق ّدمه السييس يف نيسان/أبريل  2020للمشاريع الضّ خمة الّتي ت ُديرها امل ّ
الخاص لفَشَ لِ ِه يف االستثامر يف
بورسعيد التنمويّة ،عىل سبيل املثال 37.لك ّنه كشف أكرث عن نربته الحقيق ّية حني و ّجه اللوم إىل القطاع
ّ
سيناء ،متَ َجا ِهالً ،من دون اكرتاث ،العقبات ،الّتي ت َ ُح ُ
ول دون ذلك 38.وباملثل ،ت َج َّنب تفسري ملاذا يعتقد أ ّن الرشكات الخاصة ستستثمر
يف املشاريع الّتي يت ّم تصميمها من دون التشا ُور معها ،والّتي تفتق ُر إىل ِدر ِ
رصح أ ّن «العوائد من مرشوعات الب ْنية
اسات الج ْدوى ،بل ّ
القومي ال يق ّدر مبال» 39.من الواضح إذًا أ ّن مرص تَ ْن َحر ُِف بش ّدة عن منوذج ُدول رشق آسيا
قومي .األمن
ّ
األساسيّة هي عوائد أ ْمن ّ
الخاص امل ُ ْدهش من خالل
لرأسامليّة الدولة أو ل َرأْ ْس َمليّة مزعومة من الدولة ،عىل سبيل املثال ،حيث حفّزت ُحكُو َمات ُها نُ ّو القطاع
ّ
تص ّدر االستثامر يف أنشط ٍة اقتصاديّ ٍة ُمح ّددة ،وإنشاء صناديق للتنمية الصناعيّة ،وتوفري حوافز تشجيعيّة إيجابيّ ٍة أخرى ،وال ِسيَّ َم توفري
الخاصة.
األرايض للرشكات
ّ
العسكريّة بق ّوة يف عدد من قطاعات السلع القابلة للتداول الّتي يُهيْمن عليها القطاع
توسعت الرشكات ْ
بعي ًدا عن فتح آفاق جديدةّ ،
خاصة
ُؤسسة العسكريّة تتج ّنب هذه القطاعات يف السابق ،لكن بنا ًء عىل حثّ السييس استحوذت عىل رشكات ّ
ّ
الخاص .وكانت امل ّ
ُم ّ
تعثة أو أنْشأت رشكات جديدة يف مجاالت إنْتَاج اإلسمنت والصلب والفوسفات واألسمدة  -وكُلّها قطاعات تتمتّع بحامي ٍة تجاريّة
العسكريّة إليها خسائر فادحة مل ُنتجي
ُمكثّفة .حينئذ ،ومبا أ ّن هذه األسواق كانت أكرث من ُمشبعة ً
ُؤسسة ْ
أصل ،فقد ألحق ولوج امل ّ
الخاص الّذين اضْ طَ ُّروا إىل تقليص استخدام السعة اإلنتاجيّة وتخزين املوا ّد واملنتجات غري امل ُستخدمة .يف السابق ،استفادت
القطاع
ّ
العسكريّة يف نفس القطاعات مبُوجب
الرشكاتُ
ّ
الخاصة من االنضامم إىل نظرياتِها العا ّمة يف القطاعات امل َ ْح ِميّة .لك ّن تدخّل الرشكات ْ
ُش ٍ
الصورة.
غي ُ
وط ْ
تسمح لها بتحديد سعر السوق  -أي بصفتها امل ُز َد َوجة كبائِعٍ و ُمشْ رتٍ ّ -
الخاصة ،الّتي
العسكريّة ،ب َد ْورِه ،إىل زيادة تكاليف ُمشَ ا َركَ ِة الرشكات
ّ
يُؤ ّدي انتقال ِح َص ِص متزايدة يف هذه األسواق إىل الرشكات ْ
ِ
طالبات الدعم املا ّيل ت ْعويضً ا .بحلول أيلول/سبتمرب  ،2020بلغ فائض السعة اإلنتاجيّة لدى الرشكات غري
تُثْقل تبا ًعا كا ِهل الحكومة مبُ
العسكريّة  40يف املئة 40.وأ ّدت جائح ِة كورونا إىل اِن ِْخفاض الطلب يف السوق ،ولكن كان الرتاجع الحا ّد قد بدأ فعل ّيا يف عام 2018
ْ
41
رض ًرا .عىل سبيل
ت
األكرث
بني
من
ا
م
العا
القطاع
رشكات
وكانت
سويف.
بني
يف
الضخم
الجديد
اإلسمنت
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ن
ص
م
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ُ
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عندما
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ّ
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املثال ،تكبّدت رشكة الحديد والصلب ُديُون و ُمتأ ّخرات تصل إىل 9.1مليار جنيه وخسائر ت ُق ّد ُر بـ  783.8مليون جنيه بحلول آذار/مارس
رأس املال)42 .
( 2020أي بخسارة بلغت نسبة  410يف املئة إىل ِ
املؤسسة العسكريّة أو
االس ِت ْحواذ املذكور أعاله عىل رشكة حديد املرصيّني عن وجه آخر لرأسامل ّية الدولة  ،3.0وهو استعداد ّ
يَك ِْش ُف ْ
أصل  -الّتي
األجهزة األخرى امل ُ ْرتَبِطة سياس ًّيا الستغالل املشاكل املالية  -والّتي كانت التدخّالت العسكريّة هي سببها أو سبب تفاقمها ً
العسكريّة ق َرا َراتِها
تُعاين منها الرشكات
الخاصة من أجل االستيالء عىل ّ
ّ
ُؤسسة ْ
حصتها يف السوق أو االستحواذ عليها .علَ ِن ًّيا ،ب ّررت امل ّ
43
االستثامريّة بح ّجة منع اال ْح ِتكار ِ
ُؤسسة العسكريّة ترى أنّه
ات وتأمني اإلمداد واألسعار يف األسواق .لك ّن العامل األكرث ُوضو ًحا هو أ ّن امل ّ
ْ
ُؤسسات الّتي متْلِكُها تُوفّر لها ُسوقًا مضمونًا إلنْتَا ِج َها .وط ّبقت وزارة
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السيايس امل ُْستَ ْحدث لتص ُّيد ُعقُود امل ُشْ َ َتيات العا ّمة من الوزارات األخرى
ُ
اإلنتاج الحر ّ ْ َ ً ُ ً
ْ
ّ
والخاص عىل ح ٍّد سواء) ،وبالتايل ضامن ُسوق أسري لرشكاتها يف
القطاعي العا ّم
الّتي كانت ستذهب عادة إىل امل ُ َنا ِف ِسني امل َ َدنِ ّيني (من
ّ
ْ
غالب األ ْحيان44 .
العسكريّة  -ولألجهزة األ ْمن ّية الرئيسة ك ُمديريّة امل ُخابر ِ
ات العا ّمة ،الّتي يعمل فيها عدد كبري من
ؤسسة ْ
إ ّن املكانة السياس ّية القويّة لل ُم ّ
ؤسسات الدولة  -ما يُضيف طبقة أخرى من
ض ّباط ال ُق ّوات امل ُسلّحة  -واالنتشار
األخطبوطي لل ُمتقاعدين العسكريّني يف جميع أركان ُم ّ
ّ
السلطة البريوقراطيّة  -تُع ّزز نفوذها إىل ح ّد كبري45.وتُ ْر ِج َم هذا عىل أرض الواقع بعمليّات رشاء (يف أحيان كثرية باإلكراه) ملجموع ٍة
ُ
ِ
من رشكات اإلنتاج والبثّ
ويكن أن يصل ذلك إىل ابتزاز ُعضويّة مجالس اإلدارة أو حصص يف امللكيّة
اإلعالمي
ّ
الخاصة منذ عامْ ُ ، 2014
ّ
بتسجيلها .كام سمحت هذه املكانة لجهاز مرشوعات
من الرشكات الرياديّة الناشئة
ّ
الخاصة ُمقَابِل إصدار الرتاخيص واألذونات الالّزِمة ْ
ِ
ِ
ِ
الخاصة من خالل زيادة سعتها اإلنتاجيّة من الرخام والغرانيت لتبلغ  80يف املئة من
الخدمة الوطنيّة يف عام  2017بإقصاء الرشكات
ّ
املص ّي46 .
إجام ّيل اإلنتاج
املرصي ،ث ّم إطالق ُمج ّمع َم َصانِ َع للفوسفات واألسمدة يف عام  2019بسعة إنْتاجيّ ٍة أكرب من إجام ّيل اإلنتاج ْ
ّ
السل ِ
بأي مثن ،عىل ما يبدو .لقد غذّى
ُوك االفرتا ّيئ ومتكينه عىل ح ّد سواء بفضل إ ْعطاء السييس األولويّة لتوليد املداخيل ّ
يت ّم ت َْبي ُر ُ
خاصة بها.
الرئيس هذا التو ُّجه من خالل الرتخيص القانو ّين لقامئة ُمتَنامية من الهيئات العسكريّة (واألمنيّة) إلنشاء مشاريع تجاريّة ّ
ِ
بتأسيس رشكات ُمساهمة محدودة بعد الحصول
أي جه ٍة ُحكُوميّ ٍة
عالوة عىل ذلك ،أصدر يف كانون األ ّول/ديسمرب  2015م ْرسو ًما يُف ّوض ِّ
الخاص يف
حصة القطاع
ّ
لتوسعها عىل حساب ّ
عىل ُموافقة مجلس الوزراء ،ما مي ّهد الطريق لك ٍُّل من الهيئات املدنيّة عىل ح ّد سواء ّ
األسواق املُخْتلفة 47.و َخط َْت ال ُحكومة ُخطْ َو ًة أخرى يف أيلول/سبتمرب ، 2020عندما ف ََسخَت َع ْق ًدا ساري املفعول لـ 50عا ًما سبق َم ْن ُحه
الخاص ت ُ ْدعى كاتو لالستثامر يف عام  1999لبناء وتشغيل مطار العلمني الدو ّيل ،لتُعيد منح العقد بدالً عن
إىل رشكة ناشط ٍة يف القطاع
ّ
ذلك إىل وزارة الدفاع48 .
بش ِ
وطها هي .وتَ َرى أ ّن توليد املداخيل وتوفري ِ
السلَع بأسعا ٍر
تسعى إدارة السييس للحصول عىل استثامرات القطاع
ّ
الخاص ،ولكن ْ ً
حصا ُ ُ
م ْعقُول ٍة لحاضنات ُمخْتار ٍة يتّسامن بأهم ّية ق ُْصوى من الناحية السياس ّية ،وتنظر إىل ت ْع ِطيل العالقات مع رجال األعامل عىل أنّه كلفة
عوامل يت ّم توظيفها لتحقيق هذه الغايات.
ُ
مقبولة .من الواضح أ ّن سيطرة الدولة عىل األرايض والتجارة الخارج ّية واملوارد الطبيع ّية
تفس أولويّات السييس السياس ّية تأييده لقيام وزارة الدفاع وجهاز مرشوعات الخدمة الوطن ّية يف إغراق األسواق املحل ّية بكم ّي ٍ
ات
إ ْذ ّ
أقل ِس ْع ًرا من سلعِ امل ُ ْنتجني املحل ّيني
كبرية من الدجاج واللحوم امل ُْستوردة الرخيصة لصالح الفئات ذات الدخل امل ُ ْنخفض وعرض سلع ّ
الخاص وإلحاق الرضر بهم .وباملِثْلِ  ،يف عام  ،2018انض ّم جها ُز مرشوعات الخدمة الوطن ّية إىل ثالث رشكات أُخْرى َم ْملُوكة
يف القطاع
ّ
اثنتي عرشة رشكة
التجاري
للدولة يف تشكيل رشكة هدفها أن يَكُون «الوكيل
الحرصي لجميع ُم ْنتجي الفوسفات يف مرص»ً ،
ّ
ّ
علم أ ّن ْ
خاصة كربى تعمل فعل ًّيا يف هذا القطاع49 .
ّ
ُ
السياحي الرئيس يف ال َغ ْردقة و 47جزيرة موجودة يف البحر األحمر الّتي
تجع
ن
مل
با
ُحيطة
مل
ا
ايض
ر
األ
السييس
ع
و
التايل،
العام
ويف
َ ضَ َ
ْ
ّ
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العسكريّة 50 .ومل ّح وزير اآلثار والسياحة يف وقت الحق إىل تربير ذلك،
يَ ْستخْدمها ُمنظ ّمو الرحالت السياحيّة
ّ
الخاصة تحت السيطرة ْ
الخاصة بـ»عدم وضع يف دعم السياحة»51 .
ُمتّه ًِم الرشكات السياح ّية
ّ

رأسمالية الدولة
تمرير
ّ
ت ُ َج ّسد هذه التط ّورات املُخْتلفة ِ
الس َم َة الخَامسة امل ُم ّيزة ل ُن ْسخة رأسامل ّية الدولة اآلخذة يف التط ّور يف عهد السييس وهي :الس ْعي إىل
ترشيد اإلنْفاق العا ّم وزيادة كفاءة الدولة املال ّية ،مع تحويل ُج ْز ٍء من عبء األنْشطة ذات الكثافة الرأسامل ّية الّتي تقودها الدولة إىل
الخاص .يسعى السييس ،عمل ّيا ،إىل ترشيد الريع وإعادة تَخ ِْص ِ
العسكريّة لتكون رأس
كاهل ُم ْستثمري القطاع
ّ
ُؤسسة ْ
يصهُ ،م ْستعي ًنا بامل ّ
الحربة العمل ّية وضامنتها.
تول السييس الرئاسةَ ،كام خفّضت من الحجم اإلجام ّيل
خفّضت ال ُحكُومة املرصيّة بشكل كبري اإلنْفاق عىل دعم الطاقة والغذاء ُم ْن ُذ أن ّ
يل اإل ْجام ّيل إىل 5يف املئة .كام انْ َخفَضَ ت نسبة
لألجور يف القطاع العا ّم من ُمع ّدلها
التاريخي املرتاوح بني  7و 8يف املئة من الناتج املح ّ
ّ
القروض امل ّ
حجم قياس ًّيا يف عام ، 2005والّتي تتح ّمل البنوك ال ُحكُوم ّية ُج ْز ًءا
املص ّيف إىل أ ْدىن ُم ْستوياتها منذ أن حقّقت ً
ُتعثة يف القطاع ْ
52
ُؤسسات العا ّمة األخرى فعل ّيا .ويف أيلول/سبتمرب َ ، 2020صا َد َق السييس عىل القانون رقم
كب ًريا منها إذ تستثمر فتشرتي ديونها يف امل ّ
 185لسنة (2020امل ُ َع ِّدل للقانون رقم  203لسنة  1991الّذي أَنْشَ أ قطاع األعامل العا ّم) ،ما ي ُن ّص عىل ت َْص ِف َي ِة الرشكات امل ْملوكة من
تظل
الخاص (بينام ّ
قبل الدولة والّتي تَتَك َّب ُد خ ََسائِ َر تتجاوز نصف رأس َمالِها والسامح بوضع رشكات القطاع العا ّم تحت إدارة القطاع
ّ
مملوكة للدولة)53 .
مرصي حسب
هذا باإلضافة إىل الخطّة الشاملة إلصال ٍح  127رشكة يف القطاع العا ّم ،تُعاين ُم ْجتمع ًة من ديون تزيد عن  45مليار جنيه
ّ
(علم أ ّن رشكات النسيج امل َ ْملوكة للدولة تك ّبدت لوحدها حواىل  49مليار جنيه مرصي من الخسائر والديون) لضَ ِّخ
التقارير الرسم ّية ً
الرشكات54 .
ِ
دما ٍء جديد ٍة يف إدارات
ت ُع ّد إعادة هيْكلة قطاع األعامل العا ّمة امل ُتبقّي ُخطْو ًة جريئةً ،ألنّها تُ ثّل إضْ عافًا للحاضنة االجتامعيّة األساسيّة الّتي استندت إليها ك ُّل
عامي من امل ُحاوالت الفاشلة من قبل ال ُحكومة
إدارة رئاسية منذ عهد جامل عبد النارص َ
وس َعت إىل ك َْسب ِرضَ ا َها .وجاء ذلك بعد ْ
ِ
لخصخصة رشكاتها الخارسة ،والّتي قو ِبلَت مبُقَاومة شديدة من طرف ك ٍُّل من امل ُدراء والعاملني .يف أواخر عام ، 2020دفع القانون الجديد
ْ
ِ
َ
بعدد من الرشكات امل ْملوكة للدولة إىل محاولة الهروب عرب ُمغادرة وزارة قطاع األعامل العا ّم وإيجاد مأوى من اإلجراءات الجديدة
ات أخرى55 .
تحت إرشاف وزار ٍ
ؤسساتيّة راسخة رئيسة أال
يُبدي السييس ً
حرصا أكرث يف التعامل مع ركيزة ها ّمة أخرى من ركائز حاضنته يف القطاع العا ّم ومصلحة ُم ّ
الخاصة» التقديريّة الّتي ت ْحتفظ بها العديد من الوزارات والهيئات ال ُحكوميّة .بلغ عدد هذه «الصناديق السوداء»،
وهي «الصناديق
ّ
وهو لقبها الشائع واليشء البسيط 6061 ،يف عام  ،2013وت ّم تقدير موجوداتها بعد سنة من ذلك بـ 9.4مليارات دوالر ،وهو مبلغ ال
يظهر يف ميزان ّية الدولة العا ّمة56 .
الخاصة منذ عام ، 2014ث ّم ارتفعت
وبنا ًء عىل توجيه السييس ،فرضت خزينة الدولة رضيب ًة سنويّة تبلُغ  10يف املئة عىل الصناديق
ّ
تتغي حقيقة كَ ْونها فعل ّيا «ليست سوى رشكة تتبع للجهة الحكوم ّية الّتي متتلك
الجباية إىل  25يف املئة يف عام  .2016لكن مل ّ
الصندوق» 57.ويبدو أ ّن الرئيس يشعر أنّه ال يقدر عىل تفكيك الصناديق واستعاد ِة ودائِ ِعها بالكامل ،األمر الّذي يؤكّده إعفاء الصناديق
املركزي
العسكريّة من الجباية .وبدالً من ذلك ،قام بتوجيه الوزارات ال ُحكوم ّية إىل «االكتفاء ذات ًّيا ،وعدم السحب من البنك
ّ
ّ
الخاصة ْ
«عىل املكشوف»»58 .
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الرئيس إىل تحقيقه ،ما أجرب
يسعى
بيد أ ّن هذه اإل ْج َرا َءات امل ُ ْختَلفة مل تكف لزيادة إيرادات الدولة أو لتوليد رأس مال باملقدار الّذي ْ
ُ
الحكومة عىل االقرت ِ
يل اإلجام ّيل  90.3يف املئة بحلول حزيران/
اض بكثاف ٍة .ونتيجة لذلك ،ازدادت نسبة ال ّديْن العا ّم إىل الناتج املح ّ
59
الخارجي إىل  112.7مليار دوالر بحلول شهر كانون األ ّول/ديسمرب .إ ّن حجم االقرتاض هو يف ح ّد
يونيو ، 2019بينام ارتفع ال ّديْن
ّ
بأي حجم تريد تقري ًبا ،يف س ْعيِها الحثيث
ذاته
لسلْطة الدولة امل ُفرطةّ ،
مم يعني أ ّن إدارة السييس ُ ْيكن أن تراكم ُديونًا سياديّ ًة ّ
انعكاس ُ
ٌ
لتحقيق مروحة متعاظمة باستمرار من املرشوعات القوم ّية60 .
يَ ْع ِك ُس اللُ ُجو ُء إىل االقْرت ِ
الخاص للمشاريع الّتي تقودها الدولة ،وعند
اض فَشَ ل مسعى السييس بالسامح امل ُوازي لجذب متويل القطاع
ّ
الخاص (كام
الحصة السوق ّية للقطاع
ّ
ؤسسات حكوم ّية أخرى ُمختارة باالستحواذ عىل جزء من ّ
ؤسسة العسكريّة و ُم ّ
فشله ،السامح لل ُم ّ
هو ُم َوضّ ح يف ال ُجزء السابق من الدراسة) .لقد أعطى منهج السييس أُكْله يف البداية .فاِ ْستَثْ َمر امل ُو ِد ُعون يف البنوك املحل ّية  32مليار جنيه
استجاب ًة ل َد ْع َوتِه الرامية إىل متويل مرشوع توسعة قناة السويس الّذي أطلقه يف عام  ،2014بالكامل من املوارد املرصيّ ٍة 61 .وعىل الرغم
املرصي
االستثامر يف الوقت امل ُح ّدد يف عام ، 2019لوال تخفيض قيمة الجنيه
ّ
من ذلك ،ما كانت ال ُحكُومة لتتمكّن غال ًبا من سداد سندات ْ
بنسبة  50يف املئة يف هذه األثناء  -ما يُشري إىل تقليص القيمة امل ُعادة إىل املودعني بنسبة  50يف املئة تقري ًبا عند حسابها بالدوالر .ومل
الخاص.
تَ ُك ْن هناك ُمحاوالتٌ ُم َمثل ٌة منذ ذلك الحني لتمويل البنية التحت ّية العا ّمة حرصيّا برأس املال
ّ
يُ َوضِّ ح بناء عاصمة إداريّة جديدة بالكامل ما سبق .ف ِع ْند اإلعالن عن املرشوع يف عام  ، 2015تباهى رئيس الوزراء ب َك ْونِه لن يُكلّف
ٍ
خاص ٍة و ُم ْستثْمري َن أجانِ َب 62.وحافظت رشكة
تجاري له بالرشاكة مع
ّيم واح ًدا» ،حيث سيت ّم تأمني متويل
رشكات ّ
الدولة املرصيّة «مل ً
ٍّ
العاصمة اإلداريّة للتنمية ال ُع ْمرانيّة ،الّتي ت ُدير املرشوع وامل ْملوكة بشكل ُمشْ رتك لوزارة الدفاع وجهاز مرشوعات الخدمة الوطنيّة وهيئة
امل ُ ْجتمعات ال ُع ْمرانيّة الجديدة ،عىل هذا الوهم من خالل اال ّدعاء بأنّها تُ ِّول البناء بإيرادات من بيع أو تأجري أرايض الدولة  -والّتي هي
وطني متل ُك ُه الدولة .يف الواقع ،يُع ّد االقرتاض َم ْصد ًرا ها ًّما لجمع رؤوس األموال (كام كان الحال يف مرشوع توسيع قناة
بالطبع مورد
ّ
السويس) ،لك ّن هذا ُمع ّر ٌض للخطر بشكلٍ ُمتزايدٍ.
املخاوف بشأنِ جدوى املرشوع رشكات إماراتيّة كربى إىل االنْسحاب ،وتعليق ٍ
ُ
صيني بقيمة  3مليارات دوالر بسبب
دفعت
وقد
ْ
قرض ّ
63
مخاوف بشأن السداد ،وفَشَ لِ امل ُ َحا َدث ِ
صيني بقيمة  20مليار دوالر .وبحلو ِل أيار/مايو ، 2019مل يزد حجم
َات بشأن استثام ٍر ٍّ
االستثامرات من الخارج عن  20يف املئة64 .
العسكريّة يف البورصة املِ ْصيّة مزي ًدا من
يُلقي االقرتاح الّذي ر ّوج له السييس منذ آب/أغسطس  2018والداعي إىل تعويمِ الرشكات ْ
الخاص عىل ِح َص ٍص يف املؤسسات العا ّمة
الضوء عىل مقاربته إىل التمويل .وقد عرض االقرتاح وكأنّه يق ّدم فُ ْرصة َس ِخ َّية ل ُحصول القطاع
ّ
65
التوسع بشكل إضايف يف القطاعات املدن ّية .وعىل غري
الناجحة ،ولك ّنه يف الواقع يُشكّل محاولة لت ْعويض تكلفة َد ْع ِمها مع متكينها من ّ
ربا أل ّن التعويم سيتطلّب إف َْصا ًحا مال ًّيا
عادة ،ظهر تر ّدد وزراء الحكومة جل ّيا تجاه تب ّني الفكرة .فعلّق السييس الفكرة يف نهاية األمدّ ،
الخاص66 .
العسكريّة لصالح امل َُسا ِه ِمني من القطاع
ّ
وس ُيشكّل َخطَ ًرا ُم ْحتَ َمالً يتمث ُّل يف ِف ْق َدان السيطرة عىل الرشكات ْ
الخاص إىل الهيئات واملشاريع العا ّمة ،مع
االستثامر
وبدالً من ذلك ،برز الصندوق
ّ
السيادي ْ
ّ
املص ُّي (ثراء) كأدا ٍة ُمفَضَّ لة للرئيس لجلب ْ
ترك السيطرة يف يد الدولة ،أو بشكل ّ
الرئيس
السيادي،
أدق بيد الرئيس 67.و َم َن َح القانون رقم  177لسنة  ،2018بشأن إنشاء الصندوق
ِّ
َ
68
االس ِ
ووافق مجلس الشعب الحقًا
تئناف القضا ِّيئ.
َ
ُسلط َة نقلِ ملكيّة األصول ال ُحكوميّة غري امل ُْستخدمة إليه ،مع استثناء قراراته من ْ
يحق للرئيس نقلها إىل الصندوق69.
عىل تعديل القانون يف متّوز/يوليو  2020يضع أصول الدولة «امل ُْستغلّة» أيضً ا ضمن األصول الّتي ّ
يُسلّط هذا الضوء عىل التبايُن مع صناديق الرثوة السياديّة يف البلدان األخرى الّتي لديها ُم َّد َخراتٌ محل ّية كبرية وفوائض ها ّمة يف
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الحساب الجاري ،تفتقر مرص إىل كليهام .عىل عكس الصناديق امل َُمثلة له ،يعتمد ثراء يف واقع األمر عىل تغيري مظهر السعة أو املوارد
ُسع» لوضع أصول ُحكوميّة ُمختار ٍة تحت سيطرة
غري امل ُْستغلّة كليّا والرشكات ذات الكفاءة املتدنّية .ومن املُفْرتض أن يلعب دور «امل َ ِّ
خاصة ُجزئيّة ،حسب ما قالت وزيرة التخطيط والتنمية االقتصاديّة هالة السعيد 70.لكن يف رأي أحد ُمحلّيل السوق ،فإ ّن هذا يجعل
ّ
سيادي71 .
من ثراء «رشكة سياديّة قابضة» وليس صندوق ثروة
ّ
إ ّن الخاص ّية الثانية الها ّمة الّتي تُ ّيز صندوق ثراء عن العديد من الصناديق السياديّة النظرية هي أنّه يُوفّر للسييس وسيلة لتج ّنب النظم
واللوائح امل ُتعلّقة باألموال العا ّمة .وميت ّد هذا ليشْ َم َل الرقابة أيضً ا.
املركزي لل ُمحاسبات  -الّذي قام السييس بتقليص ُسلُطاتِه واستقالل ّيته بشكلٍ ُمطْ َر ٍد منذ عام  - 2015من امل ُ َرا َجعة
وتقلص دو ُر الجهاز
ّ
والتدقيق املا ّيل  -أي تقييم السالمة املال ّية ونزاهة اإلنْفاق  -إىل ُمج ّرد تقديم البيانات املال ّية الشا ِملَ ِة وتقاري ِر النشاط إىل الرئيس
ويحتل أغلب ّية
ّ
ومجلس الشعب 72.كام أنّه ليس من الواضح أ ّن ثراء يخْضَ ُع لل ُمراجعة من قبل هيئة الرقابة اإلداريّة ،الّتي يرأسها
ساحقة من وظائفها ضُ ّباط يف الخدمة أو متقاعدو الق ّوات امل ُسلّحة ،والّتي ت ُع ّد اآلن أقْوى هيئة تدقيقٍ يف مرص73 .
يختص هذا الصندوق بدعم التنمية
لص ْندوق تحيا مرص الّذي أنْشأ ُه السييس يف عام ّ .2014
يف هذا الصدد ،يُع ّد ثراء نسخ ًة ُمتط ّور ًة ُ
ضيّة والريف ّية ،ويت َم َّو ُل بواسطة ت َ َُّب َع ِ
والخاصة والهيئات الحكوم ّية،
ات من الرشكات العا ّمة
االجتامع ّي ِة واالقتصاديّ ِة لفُقراء املناطق ال َح َ ِ
ّ
تعديل قانو ّين يف متّوز/يوليو  2020عىل أن يُح ّدد رئيس الجمهوريّة بقرار منه أساليب
ٌ
نص
وال يندرج ذلك ضمن ميزان ّي ِة الدولة .لقد ّ
اإلرشاف عىل الصندوق وإدارته وترصيف شؤونه املال ّية واإلداريّة ،وذلك مبا يتّفق مع طبيعة ونشاط الصندوق ميكّنه من تحقيق رسالته
أي قانون آخر 74.لقد اِ ْستُخ ِْدم هذا النموذج يف أماكن أخرى  -يتبادر إىل الذهن
ومن دون التقيّد بالنظم ال ُحكوميّة املنصوص عليها يف ّ
االجتامعي الّذي أنْشَ أه الرئيس السابق زين العابدين بن عيل  -لك ّن األمر امللفت هو أنّه يت ّم
التونيس للتضا ُمن
الوطني
الصندوق
ّ
ّ
ّ
تَطْبِي ُق ُه اآلن يف حالة ثراء أيضً ا.
العسكريّة بدور رأس الحربة يف مقاربة السييس تجاه إدارة األموال واألصول .ويف نيْسان/أبريل  ،2015قام
ُؤسسة ْ
م ّرة أخرى ،تقوم امل ّ
لص ْن ُدوق تحيا مرص وعميد يف القوات
رئيس الوزراء آنذاك إبراهيم محلب بت ْعي ِني رئيس لهيئة الشؤون املاليّة بوزارة الدفاع كأم ٍني ُ
ات امل ُسلّح ِة أيْضً ا76 .
امل ُسلّحة ك ُمدي ٍر ما ٍّيل ل ُه 75 .ليس من املستغرب ،إذن ،أن يكون ُم ْستشار الرئيس للشُ ؤون املاليّة لِ َوا ًءا يف ال ُق َّو ِ
العسكريّة واإلداريّة إىل ٍ
مزيد من التآزُر .يف شباط/فرباير  ،2020كشفت الرشكة الّتي تُدير العاصمة اإلداريّة
كام ويُ َؤ ّدي تداخُل األ ْدوار ْ
77
العسكريّة ذات الصلة أ ْربَا ًحا
الجديدة أنها ستنقل ملك ّية أصول بقيمة  50مليار جنيه إىل صندوق ثراء .وس َيضْ م ُن هذا للهيئات ْ
ِ
مبيعات وتأجريِ العقارات .باإلضافة إىل ذلكُ ،م ِن َح ْت رشكة العاصمة اإلداريّة الجديدة ملك ّية املباين َو َس َط القاهرة الّتي
ُم ْستقبل ّية من
78
ستخليها الوزار ِ
ات إث ْ َر انْ ِتقَالِها إىل العاصم ِة الجديد ِة ،ما سي ْمن ُحها املزيد من العقارات يف َم ْو ِقعٍ ُمتَ َم ّيزٍ .ويف نفس الشهر ،وافق
ِ
ٍ
ش
واالستثامر .ويف كانون األ ّول/
رشكات من جها ِز
صندوق ثراء أيضً ا عىل ض ّم َع ْ ِ
مرشوعات الخدمة الوطن ّية يف ِم ْحفظ ٍة أصول للتسويق ْ
زتي ل ِالكْ ِتتَاب العا ّم79 .
ديسمرب ،أ ْعلَ َن أ ّن رشكتني باتتا جا ِه ْ ِ
الخاص بفضل األ ْرباح املضمونة ،بطُرق ت ُ َحا ِف ُظ يف آن عىل سيطرة
املرصي كأدا ٍة ل َجذْب امل ُْستَثْمري َن من القطاع
السيادي
يَظْ َه ُر الصندوق
ّ
ّ
ّ
ٍ
وملزيد من التأكيد عىل غموض مصادر التمويل وكيف ّية إنْفَا ِقه ،فقد
الدولة عىل األصول وعىل عدم شفاف ّية مواردها املال ّية الحقيق ّية.
الخاص إىل ضُ غوطات ُم ْستم ّرة للتَ َ ُّبع إىل ُصندوق تحيا مرص ،وهو ضغط باتت تتع ّرض إليه أيضً ا رشكات
تع ّرض رجال أعامل من القطاع
ّ
أصغر ،كالفنادق يف الو ْجهات السياحيّة املعروفة ،والّتي من املُتَوقَّعِ أ ْن تُ َق ّد َم ت ّرب ٍ
عات شهريّة إىل الصندوقّ 80 .
وتدل حقيق ُة أ ّن السييس
ق ْد بَذ ََل ق َُصا َرى ُج ْه ِد ِه لط َْمَنَ ِة رجال األعامل البارزين يف كانون األ ّول/ديسمرب  2015بأ ّن عدم الت ّربع لـصندوق تحيا مرص لن يُؤ ّدي إىل
الطرفي ،بق ْد ِر ما ّ
الخاص وعىل
تدل أيضً ا عىل مدى احتياج إدارته لرأْس املال
تأميم أو ُمصادرة رشكاتهم ،عىل طبيعة العالقة الّتي تجمع
ّ
ْ
ضآلته81 .
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املرصي تحت ٍ
ٍ
ضغط أك َ َْب.
السيايس
سنوات ،وضعت جائح ُة كُو ُرونَا نَ ُوذَج االقتصاد
البالغ 59.06نُقْطة يف نفس العام 85.وبعد ثالث
ّ
ّ
يف بعض النواحي ،ال ت َ ْختَلف ِ
الحامية التجاريّة ِ
تس ِخري التشغيل اآل ّيل
العاملي ،لك ّنها بعيدة ّ
والصناعيّة املرصيّة عن االت ّجاه
كل البُ ْعد عن ْ
ّ
ِ
االقتصادات عامليّا ستتعاىف
والنشاط عرب اإلنرتنت وإحداث امللكيّة الفكريّة امل ُتق ّدمة وإنشا ِء « ُم ْستَ ْو َد َعات البيانات» الّتي ستُح ّدد أيّا من
املرصي (امل ُتمثّل يف اقتناء املصانع
االس ِتثامر الرأسام ّيل
ّ
مج ّد ًدا بعد الجائحة 86 .ومن امل ُ َؤ ّشات الها ّمة مبكان يف هذا السياق ،نَ ْذكُ ُر أ ّن ْ
ستقبل قد توقّف عند نسبة 16.66يف املئة فقط من الناتج
وامل ُع ّدات الجديدة من قبل الرشكات الّتي ستُؤ ّدي إىل زيادة اإلنتاج ّية ُم ً
العاملي البالغ 24.54يف املئة من مجموع  157دولة87 .
يل اإلجام ّيل يف عام ُ ،2018مقارن ًة بامل ُع َّدل
املح ّ
ّ

اإلدارةُ الجديدةُ
العسكريّة موق ًعا مركزيّا يف رأساملية الدولة  ،3.0ويف تثبيت االتّجاهات السياسيّة واالجتامعيّة امل ُ ْرتَبطة بها .لقد
ّ
ُؤسسة ْ
تحتل امل ّ
سلّط باحثون ابتدا ًء من أنور عبد امللك وصوالً إىل زينب أبو املجد الضَ ْو َء عىل دور الق ّوات املسلّحة يف الدولة وامل ُ ْجتمع املرصيّني
منذ خمسينيّات القرن املايض ،لك ّن انصهار قُ ّوتها البريوقراطيّة واالقتصاديّة والعقائديّة وتضييق قاعدتها االجتامعية مييّزان رأسامليّة
خاص 88.نجح وزير الدفاع عبد الحكيم عامر مبنازعة سيطرة جامل عبد النارص الرئاس ّية عىل ال ُق ّوات امل ُسلّحة ،بينام
الدولة 3.0بشكل ّ
السيايس من خالل السامح لها بال ُحصول
حقّق خلفه أنور السادات عالق ًة أكْرثَ توا ُزنًا ،يف حني أ ّمن ُمبارك َوالَ َء ال ُق ّوات امل ُسلّحة و ُرضُ و َخ َها
ّ
89
ُؤسسة
عىل اقطاع ّيات اقْ ِتصاديّ ٍة وب ُريوقراط ّية أط ُ
ْلقت عليها يف دراس ٍة أخْرى ت َْس ِم َية « ُج ْم ُهوريّة الضُ َّب ِاط» .يف امل ُقابل ،تظه ُر امل ّ
ٍ
كرشيك كامل له يف إعادة تشكيل الدولة ال َريْ ِع ّية عىل صعيد إ ِدا َرتِها السياس ّية والبريوقراط ّية واالقْتصاديّة .ويف
العسكريّ ُة يف عهد السييس
ْ
ِ
العسكريّة هي دعامة «منوذج يبدو ُمتضاربًا لنيوليربال ّية الدولة ،الّتي تسعى ُج ْزئ ًّيا إىل إنجاز
سة
ُؤس
مل
ا
ن
فإ
،
يل
ْ
د
ن
ا
ي
ا
ر
ب
و
خليل
هبة
رأي
ّ
ْ
ََ
ْ
ّ
إصالحات ن ُيوليربال ّية ،بينام ت ُع ّزز س ْيطر ُة الدولة امل َ ْركَ ِزيّ َة عىل االقتصاد»90 .
يتوىل ضُ ّبا ُط ال ُق ّوات امل ُسلّحة ،سواء كانُوا يف الخدمة أو ُمتقاعدين ،قيادة َح ْملَة السييس النشطة لتوسيع رقعة س ْيطرة الدولة يف جميع
الستصالح األرايض أو توسيع
امليادين ،ويستفيدون من ذلك يف الوقت ذاته .ال يت ّم اآلن تنفيذ ّ
أي ُمبادرة ُحكُوم ّية مركزيّة أو محل ّية ْ
العسكريّة ،حتّى لو
الزراعة أو بناء امل ُ ُدن الجديدة أو توسيع البنية التحت ّية املُتّصلة بها ،من ُدو َن قَ ْد ِر من التشاور
الرسمي مع الهيئات ْ
ّ
ألي من هذه األغراض ُم َوافق َة
مل تكن تلك الهيئات مسؤولة ُمبارش ًة عىل التنفيذ .عىل ّ
أقل تقدير ،يتطلّب اإلذن باستخدام أرايض الدولة ٍّ
ِ
عس َك ِريًّا ُمتقاع ًدا .إ ّن العديد
الوطني لتخطيط
ك ٍُّل من وزارة الدفاع واملركز
يس ُه ضَ ا ِبطًا ْ
استخدامات أرايض الدولة ،الّذي عادة ما يكون َرئِ ُ
ّ
وإص َدا ِر التصاريح،
املس ُؤولِ َني عىل ُم ْستوى الوزارات أو املحافظات ،امل ُشاركني يف امل ُوافقة عىل املشاريع وم ْنح العقود ْ
من امل ُحافظني وكبار ْ
ٍ
مجاالت أُخْرى ،مثل استخراج الرثوة امل َ ْعدن ّية
العسكريّة إلزام ّي ًة ُم ْنذ عام  2014يف
هم أيضً ا ُمتقَا ِع ُدون عسكريّون .كام أصبحت امل ُوافق ُة ْ
من امل َ َحا ِج ِر وامل َ َنا ِجمِ يف جميع أنحاء البالد.
ُؤسسة العسكريّة أهم ّية يف ُمحاولة إحياء وإعادة تشكيل اسرتاتيج ّي ٍة صناع ّي ٍة إلحالل الواردات .ينعكس هذا بشكل بارز
ال ّ
يقل دور امل ّ
تسعى إىل استرياد سلع أو خدمات من الخارج ،أن
ؤسسات الدولة الّتي ْ
كومي َص َدر يف حزيران/يونيو  2020فرض عىل جميع ُم ّ
يف أَ ْم ِر ُح ّ
ت ْح ُصل عىل ُموافق ٍة من الهيئة العا ّمة للتنمية الصناعيّة أو وزارة اإلنتاج الحر ّيب91 .
مم يجعلها قادر ًة عىل
ْمي ،وهي أيضً ا ُعضْ ٌو يف ائتالف التح ّول
الرقميّ ،
ّ
عالوة عىل ذلك ،ت ْرأَ ُس وزارة اإلنتاج الحر ّيب لجنة اإلنتا ِج الرق ِّ
الص َنا ِعيّة  4.0يف مجال ِ
السيايس أو املا ّيل عند االن ِْضامم إىل ما يُس ّمى بالثَ ْو َر ِة ِ
الص َنا َع ِ
ات
يل لرأس املال
التأثري يف ِّ
أي استثام ٍر ُم ْستقب ٍّ
ّ
التحويليّة والصناعات املُتّصلة ويف َخلْقِ القيمة امل ُضافة92 .
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لعبة «كثبان» مألوفة
االختصاص القانو ُّين إلدار ِة
يف أيلول/سبتمرب ،2020وافقت ال ُحكُومة املرصيّة عىل إنشاء وكال ٍة جديد ٍة تابع ٍة لوزارة املال ّية يكون لها
ُ
الستث َْمرِها خار َِج امليزانيّ ِة العا ّمة ،عىل أن تعود األ ْربَا ٍح إىل خزين ِة الدول ِة 82 .وتشْ َم ُل هذه األصول
األُ ُصو ِل واأل ْموا ِل الّتي ت َْسرتِ ُّدها الدولة ْ
كامل.
واألموال الّتي يت ّم اسرتدادها من حاالت االختالس امل َ ْوضُ وعة تحت الحراسة ال ُحكوميّة أو امل ُؤ ّممة أو حتّى غري املستغلّة استغاللً ً
منطقي ،إالّ أنّه بات من امل ُ ْعتَاد يف عهد السييس أ ْن تقوم الوزارات والهيئات املُخْتلفة بالنسخ
ويف حني أ ّن زيادة كفاءة موارد الدولة أ ْم ٌر
ّ
األفضل تجهي ًزا للقيام بذلك أ ْم الَ .يف هذه الحالة ،ستقوم وزارة
َ
عم إذا كانت
عىل نفس املنوال للقيام بأنْشط ٍة ُم َمثِلَ ِة ّ
بغض النظر ّ
األقل ،ب َنف ِْس ما كان ُم ْنتَظَ ًرا من ُص ْن ُدوقِ ثراء.
املاليّة ،إىل َح ٍّد َما عىل ّ
الريادي
يف سوى القليل حتّى اآلن إىل القيمة االقْ ِتصاديّة من خالل توفري رأس املال
األه ّم من ذلك أ ّن أدوات االستثامر هذه ال ت ُِض ُ
ّ
الخاص بإحداث تح ّوالت يف الصناعة التحويليّة أو يف َد ْم ِج التكنولوجيا أو ترقية الخدمات وزيادة الصادرات من السلع.
ليقوم القطاع
ّ
ْ
بدالً من ذلك ،تبدو هذه األدوات االستثامريّة وكأنّها نوع من املضاربة .ويجعل ذلك فعليّا من منوذج السييس من رأ ْسامليّة الدولة
الخاص إىل الدولة ،ومن كِليهام إىل امل ُ َؤ َّسسات
مج ّرد شكْل ُم ْختَلِف نَ ْو ًعا ما ألُلْعوب ٍة كثبان مأْلوف ٍة :ف ْهي تنقل رأس املال من القطاع
ّ
العسكريّة .تق ّدم مقاربته كفاءة أعىل ،لك ّنها ال تزال تعتمد بشكل
ُؤسسة ْ
الّتي يُنشؤها أو يُفضّ لُها -وأبْ َرزُها صندوقا تحيا مرص وثراء وامل ّ
حرج عىل االقرتاض وامل ُساعدات الخارجيّة ذات الدوافع السياسيّة للتعويض عن أوجه الق ُُصور االقتصاديّة األساسيّة الّتي َع ِج َزت ُمقاربته
والخارجي ،وفَ ْو َق ك ُّل ذلك،
االقتصاديّة عن ُمعالجتها ،ناهيك عن حلّها .ومنها اِنْخفاض اإلنتاجيّة وتراجع االِ ْستثامر وتَفَاقُ َم ال َديْ َن ْ ِي العا ّم
ّ
الع ْجز امل ُ ْزمن يف اإليرادات و ُرؤوس األموال املحليّة.
يض
االس ِتثْامر
مل تتمكّن إدارة السييس من َجذْب أكرث من وترية «خاملة» من ْ
األجنبي امل ُبارش حسب وصف البنك الدو ّيل ،وذلك بعد ُم ّ
ّ
ِ
ٍ
الصوح الضَ خْمة مثل ت ْوسعة قناة السويس
سبْع
ايض عىل ْ
اإلسكان والبنية التحتيّة وعىل مشاريع ُ ُ
سنوات من اإلنْفاق العا ّم االستعر ّ
َ
ٍ
والعاصمة اإلداريّة الجديدة .وامللحوظ أ ّن هذا االستثامر مل يقترص فحسب عىل قطا ٍع واحد ،أالَ َو ْه َو الطاقةُ ،بل أنّه انْخفض أيضً ا بشكلٍ
واألجنبي،
يل
حا ٍّد منذ عام 83. 2017وت ُ ِركَت القطاعات اإلنتاجيّة األخرى يف مرص تعاين من تراجع ُم ْستَ َويَات االستثامر
ّ
الخاص ،املح ّ
ّ
العقاري أكرث ُوضُ و ًحا
االس ِتثْام ِر
ّ
عىل ح ّد سواء .ويف ضوء عدم ال ُق ْدرة عىل توليد رأس املال فائض من هذه القطاعات ،يُ ْصب ُِح الرتكيز عىل ْ
كل من ديوان وكيفر وشيفباور لقب «الرأْ ْسامليّة اله َر ِميّة».
كمرشوع «بونزي» ضخم ،ما أطلق عليه ّ
للتحسن امل ُْستم ّر عىل الرغم من أ ّن مرص لديها واحدة من أعىل
الخاصة والعا ّمة عىل ح ّد سوا ٍء  -بَ َوا ِد َر
كام مل يُظْهر أداء الرشكات -
ّ
ُّ
84
ْشف الحمالت الّتي يُطْلقها السييس
وتائر الحواجز التجاريّة غري التعرف ّية يف العامل حتّى عام  2010عىل ّ
األقل .يف الواقع ،بل وتَك ُ
العسكريّ ِة عىل غرار «اِشْ ِتِي ِم ْص ّي» و»توطني» التكنولوجيا واملعرفة
ويُر ّددها باستمرا ٍر املسؤولون ال ُحكوم ّيون وقادة الرشكات ْ
ِ
السيايس الّذي ظلّت اإلدارات الرئاس ّية املُتَ َعا ِقبة تُقاوم بإرصار
اإلخفاقات امل ُْستم ّرة لنموذج االقتصاد
الصناع ّية التحويل ّية يف مرص عن
ّ
يل والقيمة امل ُضافة
إعادة َه ْي َكلَ ِت ِه .يت ّم َو ْصف التوطني عىل أنّه وسيلة لتقليل الواردات وتوفري ال ُع ْملَ ِة الصعبة وزيادة املحتوى املح ّ
عالج أيًّا من أَ ْو ُجه الق ُُصور الّتي أفشلت اسرتاتيج ّيات إحالل الواردات يف َع ْهد جامل عبد النارص ،وبقي ُم َج ّرد
االقتصاديّة ،ولك ّنه مل يُ ْ
شعارٍ .وتأكي ًدا عىل ذلك ،تُخ َِّص ُص امل َشَ ارِيع امل ُشْ َ َتكَ ُة ُج ْز ًءا ها ّما (إن مل نَقُل الك ُّل) من عمل ّيات التصنيع أو البناء الفعل ّية يف املشاريع
الشكاء األجانب ،فيام تقوم الرشكات العا ّمة املرصيّة فقط بتأمني التصاريح البريوقراط ّية الالّزمة لتوفري
ذات التكنولوجيا املكثّفة إىل ُ
تستَخ ِْدم ُرزم مك ّونات التجميع امل ُ َو َّردة من الخارج.
أرايض الدولة كمساهمتها يف رأس املال ،وبت ْجميع امل ُ ِع ّدات أو العربات الّتي ْ
ؤش العوملة االقتصاديّة لعام ، 2017بعد أ ْن تراجعت من الح ّد
انعكاسا لهذه الحقائق الصعبة ،احتلّت مرص املرتبة  140عامل ًّيا يف ُم ّ
ً
العاملي لـ 188دولة
األقىص منذ عام 1970الّذي حقّقته والبالغ  62.93نُقْطة يف عام  ،2007إىل  45.63نُقْطة ،وذلك ُمقا َرنَ ًة بامل ُع ّدل
ّ
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وخصوصا ،يف قطاع النسي ِج،
العسكريّة ُج ُهو ًدا كبرية يف إعادة إ ْحياء أو ِب َناء املصانع امل ْملوكة للدولة،
ً
ويف املقام الثاين ،ت َْستَثْ ِم ُر الهيئاتُ ْ
ِ
قطاعات
العسكريّة يف
يل اإلجام ّيل ويُوظِّف  1.2مليون شخص( 93هذا إىل جانب املصانع ْ
الّذي يُق ّدر أنّه ُيثّل  17يف املئة من الناتج املح ّ
اإلس ِ
واألس ِمدة ،حيث استحوذت عىل ِح َص ٍص قد تصل إىل ُربْع الطاقة اإلنتاج ّية الوطن ّية) .ويُ َع ُّد جهاز مرشوعات الخدمة
منت والصلب ْ
ْ
صناعي رئيس
رئيسا يف تطوير ما يُطْلق عليه بفخر واعتزاز« ،أكرب رشكة غزل قُطْن يف العامل» ،والّذي يقع بدوره يف مج ّمع
الوطن ّية رشيكًا ً
ّ
94
وس ْع ًيا منها إلعادة إ ْحياء عمالقٍ
صناعي آخر
جديد أنشأته الهيئة الهندس ّية لل ُق ّوات امل ُسلّحة يف منطقة الروبييك ،بالقرب من القاهرة.
َ
ٍّ
العسكريّة عد ًدا كب ًريا من االتّفاق ّيات مع الرشكات
من مخلّفات عهد جامل عبد النارص ،أَبْ َر َم العديد من الوزارات الحكوم ّية والهيئات ْ
املرصي ،تشمل الس ّيارات والحافالت الكهربائ ّية وقاطرات وعربات
تصنيع ّية يف قطاع الس ّيارات
وال ُحكُومات األجنب ّية إلنْشا ِء مشاري َع ْ
ّ
العسكريّون يحرضون د ْوريًّا االجتامعات بني الوزراء ال ُحكوم ّيني مل ُناقشة
السكك الحديديّة واملركبات الصناع ّية والزراع ّية .وبات امل ُ َمثّلون ْ
مم ي ْج َعلُ ُهم (أي العسكريّني) أَقْ َر َب إىل َوضْ ع ِ
السياس ِة واأل ْه ِ
داف
ُخط َِط توطني صناعة الس ّيارات وإعادة تعمري قطاع ال ُقطْن والنسيجّ ،
الص َنا ِع ّية95 ِ.
ِ
ت ُشري بق ّوة حقيقة عدم وجود سوى الجزء اليسري من قاعدة البحث والتطوير الالّزمة لتحقيق نقل التكنولوجيا بشكل جا ّد  -إضافة إىل
َاص قا ِد ٍر عىل تغذي ِة وتوسيع األنشطة ال َع َر ِض ّية املُتّصلة  -إىل أ ّن هذه الجهود تُضَ ا ِع ُف الرتكي َز عىل املشاريع الّتي
االفْتقَا ِد إىل ِقطَا ٍع خ ٍّ
تتطلّب رأس املال ،دون ُمعالجة املشاكل األساس ّية طويل ِة األجل ،الّتي تحول دون تق ّدم االقْ ِتصاد .عىل سبيل املثال ،يف عام  ،2019أشار
جورج العبد ،امل ُدير السابق إلدار ِة الرشق األوسط وآسيا ال ُوسطى يف صندوق النقد الدو ّيل ،إىل أ ّن مرص ت ُ ْن ِف ُق 0.6يف املئة فقط من الناتج
يل اإلجام ّيل عىل البحث والتطوير ُمقَاب َِل  4.3يف املئة يف كوريا الجنوبية وإرسائيل و 2.2يف املئة يف سنغافورة و 2يف املئة يف الصني و
املح ّ
1.3يف املئة يف ماليزيا والربازيل( 96.من امل ُلفت أنّه ال توجد سوى حاالت من األنشطة اإلنتاجيّة الدفاعيّة املرصيّة اليوم ال تعتمد عىل
عهد جامل عبد النارص)97 .
التكنولوجيا والعمليّات التصنيعيّة املوروثة من ِ
ُؤسسة
االستثام ُر امل ُتك ّرر يف املصانع واملناطقِ الصناعي ّة الجديدة الضخمة الخطاب
القومي الّذي تُر ّوج له إدار ُة السييس وامل ّ
يُ َغذّي ْ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
التصنيعيّة العامليّة .عالوة
دتي يف الفضاء العا ّم ،لك ّنه ي ْحجِب ال َعقبات الّتي ال تزال تُع ُ
يق انْدماج مرص يف سلسلة القيمة ْ
َ
العسكريّة جاه ْ
توصلت إليه دراسة للبنك
االقتصادي
للتوسع
العسكري يختلف بشكل حاد عن اإلنتاج الّذي ّ
ّ
ّ
عىل ذلك ،فإ ّن منوذج وقيادة الدولة ّ
وسطة لكونها «أكرثُ س ْعيًا
الدويل بأ ّن الرشكات الكُربى هي أكرث فعاليّة يف تعزيز أهداف التنمية يف البلدان ذات املداخيل امل ُ ْنخَفضة واملُتَ ّ
نحو االبتكار والتصدير وتقديم التدريب وأكرث ترجي ًحا لتتب ّنى املعايري ال ُدوليّة للجودة» ،عالو ًة عىل مساهامت أخرى .ففي حالة مرص،
ال يُؤ ّدي دور الدولة
َس احتكارات ال ُقلّة ،وإزالة القيود غري الرضوريّة
واملؤسسة العسكريّة إىل فتح» األسواق أمام ُمنافس ٍة أه ّم ...وك ْ ِ
ّ
واالستثامر ال ُدوليّ ْي ،وإنشاء القوانني الصارمة مل ْنع إساءة استغالل ق ّوة السوق» ،ناهيك عن ضامن حيازة «الجهات الفاعلة
عىل التجارة ْ
98
الخاصة عىل املهارات والتكنولوجيا واملعلومات الذكاء والبنية التحت ّية والتمويل الالّزم إلنشاء املشاريع الك ُْبى» .وعىل الرغم من أ ّن
ّ
تحويل قطاع النسيج من تركيزه السابق ،امل ُتمثّل يف إنتاج املواد الخا ّم عالية الجودة ،يتطلّب بناء صناعة ذات رأس مال مكثّف ويتّسم
باملنطق
مم
االقتصادي السليم ،إالّ أ ّن من يقوم بذلك هو إدارة رئاس ّية َ
والتسليمّ ،
ّ
وشِيكها ال َع ْس ّ
كري اللّذان يُركّزان عىل حجم اإلنتاج ْ
ّبات السوق أو مع ما ُ ْي ِكن أ ْن يَ ْستَ ْو ِع َب ُه99 .
تتطابق َو ُمتطل ِ
يُؤ ّدي إىل إحداث «تُخمة إنتاج ّية» ال
ُ

الر ْيع
اب َ
عية في ِغ َي ِ
الري ّ
ُخالصة :إدامة ْ
واالس ِتثامر ِ
ِ
ِدال يف أ ّن مرص ت ُواجِه تحديّ ٍ
ال ج َ
ات العا ّمة الضخمة يف مجموعة من
ات هائِلة .لقد ساهمت التح ُّوالت الها ّمة يف
السياسات ْ
يل .وهي تدعم توقعات صندوق النقد الدو ّيل يف ترشين األ ّول/
القطاعات منذ وصول السييس إىل السلطة ،يف استقرار االقتصاد ال ُك ّ
ٍ
اقتصادات قليل ٍة يف منطقة
أكتوبر  2020بأ ّن مرص ستتغلّب عىل جائحة كورونا مبُع ّدل نُ ّو فوق الصفر يف عام  ،2021وهي واحدة من

22

الرشق األوسط وشامل إفريقيَا ستكون عىل هذه الحا ِل100 .
ولَم يَ ُك ْن َذلِ َك ليتحقّق ل ْوال تدفّق امل ُساعدات الخليجيّة الّتي بلغت قيمتُها َح َواىل  23مليار دوالر بني عامي  2013و ،2015وبرنامج
ُص ْن ُدوق النقد الدو ّيل امل ُمت ّد بقيمة  12مليار دوالر بني عامي  2016وِ ،2019
ِيب استعدا ٍد ائتام ٍّين من ُص ْندوق
وقرض طوارئَ آخر وتَ ْرت ِ
ٍ
ْفتاح يف األسواق ويف
النقد ال ُدو ّيل بقيم ِة  8مليارات دوالر يف عام . 2020لك ْن ،بدالً من اِغْتنام ال ُف ْرصة لتنفيذ
إصالحات أ ْع َم َق تُفَضِّ ُل االن َ
الحياة السياسيّة ،وبالتايل تقليل تع ُّرض البالد امل ُْستم ّر إىل الصدمات الخارجيّة واالت ّكال الشديد عىل عمليّات ض ّخ رأس املال املدفوعة
سياسيًّا ،دفعت إدارة السييس الرهان عىل زيادة االستثامر امل ُكثّف يف رأسامليّة الدولة .3.0
ِ
ِ
ُؤسسات املاليّة ال ُد َولِيّة تُ كّن السييس من
اإلعانات املاليّ ِة والدعم
ُفارقات أ ّن
و ِم َن امل
السيايس القادمة من الجهات امل َانِحة األ ْجنبيّة وامل ّ
ّ
ت َ َج ُّنب ُمعالجة التناقُضات األساسيّة الّتي تُق ِّوض ُجهوده ملُراجعة وترشيد الدولة ال َريْ ِعيّة يف مرص .إ ّن ما ّ
خاص عىل هذا
يدل بشكل ٍّ
ل ،سواء استجابة للفُرص الّتي أ ْو َج َدتْها املُبَا َد َراتُ ال ُحكوميّة وتدفُّقات
الجامعي هو عد ُم زيادة ُمدخالت القطا ِع
الفشل
ّ
الخاص امل َ َح ِ ّ
ّ
101
ميض حواىل سبع سنوات من إدارة السييس االقْتصاديّة ،بلغ
نبي أم للتحديّات الّتي تَتَ َص َّد ُر َها جائح ُة كُو ُرونَا .وبعد ّ
رأس املال األ ْج ّ
مم كان عل ْيه خالل الحقبة االشرتاك ّية املزعومة لعبد النارص102 .
يل اإلجام ّيل ،وهو ُّ
االستثام ُر
ُّ
أقل ّ
الخاص  6يف املئة من الناتج املح ّ
لك ّن هذا ليس ُمج ّرد فشل يف السياسة امل ُ ْعتمدة ،سواء أَكَا َن خارج ًّيا أم ِم ْصيًّا ،بل تحتوي رأسامل ّية الدولة  3.0يف صلبها تح ّوالً اسرتاتيج ًّيا
ُؤسسات ّية الّتي ِ
يف طبيع ِة التَ َحالُف ِ
وتست ِن ُد إليها .وكام يرى ستيفن هايدمان ،فإ ّن إدارة السييس هي واحد ٌة
تخد ُمها ْ
َات اال ْجتامع ّية وامل ّ
103
اإلقليمي ،يف مجال تعزيز ما يَ ِص ُف ُه بـ»عقد
من األكرثِ تَق ُّد ًما بني نظرياتها عىل امل ُستوى
ائ» .ويُتابع« :إ ّن
اجتامعي ق ْم ِع ٍّي  -إق َْص ِ ٍّ
ّ
ّ
االسرتاتيج ّي ِ
أي الفئات االجتامع ّية الّتي حقّقت ق ْد ًرا من
ات السابق ِة للتشا ُرك ّية والت ْعبئة الشُ ْع َب ِويّة املحصورةّ ،
امل ُْستَ ِف ِيدي َن الرئيسني من ْ
واالجتامعي بفضل عالقاتِها امل ُتجذّرة يف بريوقراط ّية الدولة وقطاع اإلنتاج العا ّم واألحزاب الحاكمة ،وجدت نفْسها
االقتصادي
اكي
ّ
ال َح َر ْ
ّ
َب ال َحاكِ َم ِة104 .
حديثًا ُمع ّرض ًة لتقل ِ
السوق وغري آمنة ،وهامشيّة الشأن بازدياد بالنسبة إىل ال ُنخ ِ
ّبات ُ
اقتصادي دامئة عىل الطبقات املُتَ َو ِّسطة كوسيل ٍة الِ ْست ْخراج املوارد املاليّة ِ
والحف ِ
يَ ْفر ُِض السييس يف الواقع حالة خطر
َاظ عىل نظام ُحكْمٍ
ّ
االجتامعي القديم .وينعكس هذا يف ارتفاع نسبة
أضْ يَ َق بكثريٍ ،عىل عكس افرتاض ذوي الحنني إىل عهد عبد النارص بأنّه يستعيد العقد
ّ
أقل من  5.50دوالرات يف اليوم وا ْرتِفا ِع نِ ْسبَ ِتهِم من  61.9يف املئة يف عام  2015إىل  70.4يف املئة يف
الفقر ألولئك الّذين يعيشون عىل ّ
العاملي القائِم عىل  65دولة والبالِغ نسبة 105 .)20.04
عام ُ ( 2017مقارنة بامل ُع ّدل
ّ
وإذا أخذنا يف عني االعتبار أ ّن  32.5يف املائة من املرصيّني كانوا يعيشون تحت خ ّط الفقر مبع ّدل  1.50دوالر يف اليوم ب ُحلُول ُم ْنتَ َص ِف
ظل ُحكْمِ السييس أمر َملْ ُحو ٌظ
ُتوسطة يف ّ
عام ( 2019باإلضافة إىل  6.2يف املئة من الّذين يعيشون يف ف ْق ٍر ُم ْدقَعٍ) ،فإ ّن إفقار الطبقة امل ّ
ج ًّدا106 .
أي إدارة رئاس ّية
االس ِت ْبداديّة يتجاوز ُم ْستوى ّ
ص َمأْلُوفةٌ ،غري أ ّن ارتباطها مبُ ْستوى من السلطة ْ
إ ّن املشَ اكِ َل وأو ُجه الق ُُصور الّتي ت ُواجِه ِم ْ َ
كل ما سبق .مثة احتامل أن تنتقل مرص تدريج ًّيا وبشكل ُمتقّطع ،وحتّى
سابقة ،هو ما مي ّيز رأسامل ّية الدولة  3.0يف عهد السييس عن ّ
قصد ،نحو وضْ عٍ يُ ْصب ُِح فيه ِ
الحفَا ُظ عىل اقتصا ٍد ت َُس ْيطر عليه الدولة أ ْم ًرا غري ُم ْمكن .لكن يف الوقت الحايل ،مل يقم السييس
عن غري ْ
يغي كيف َو َصف ت َ ْقرِي ُر صندوق النقد الدو ّيل لعام  2019مرص ،بأنها «ت ُعاين مشاكل مزمنة تتمثّل يف ضُ ْعف ال َح ْوكَ َمة والبحث عن
بيشء ّ
تحتل مرص اآلن املرتبة  143عامل ًّيا يف مجال ال َح ْوكَ َمة ،حيث تَ َرا َج َعت 25
الريْع والتع ّرض للفساد وال ُحضور امل ُ َكثّف للدولة يف االقتصاد»ّ .
م ْرك ًزا خالل العقد املايض ،فيام تراجعت مرتبتها مبعيار القيود عىل السلطة التَ ْن ِفيذيّ ِة من مرتبة  125إىلِ ، 160
وس َيا َد ِة القانون من 68
إىل ، 100ونَ َزا َه ِة ال ُحكومة من  78إىل ، 116خالل الفرتة نفسها107 .
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يف عام ، 1967أ ّدت َح ْرب كارثيّة مع إرسائيل إىل إضْ َع ِ
العسكريّة.
ُؤسسة ْ
وس َم َحت له يف الوقت ذاته باحتواء امل ّ
اف جامل عبد النارص َ
ِ
صادي ينجم عن التح ّوالت يف أعقاب
تأت اللحظة املشابهة للسييس ،وذلك إث ْ َر انْ ِفجا ٍر عىل امل ُْس ْ ِ
ولكن األرجح أن ِ
تامعي واالقْ ِت ّ
تويي اال ْج ّ
املتوسط والطويل.
جائحة كُو ُرونا يف مناذج األعامل والتجارة العامليّة عىل املديني
ّ
وأي خليف ٍة لَ ُه يف الرئاسة
ّ
ما مل تحدث قطيعة جوهريّة مع منط تنظيم الحصول عىل الفرص واملوارد االقْ ِت َصا ِديّة يف مرص،
سيظل السييس ُّ
ُم َع ّرضني لتناقُضَ ِ
التنافيس عن الريع الّذي تقوم به أجهزة الدولة ذاتها الّتي تستند إليها
ات َد ْولَ ِت ِه الق َِائَ ِة عىل االقْتصا ِد الريْ ِع ّي وللبحث
ّ
سلطته108 .
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